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S euramme kesäpäivät ja vuosiko-
kous pidettiin tänä vuonna Voi-

onmaan opistolla, Ylöjärvellä, ja 
ajankohtana oli perinteisesti kesä-
kuun toinen viikonloppu. Vuosiko-
kouksessa oli parikymmentä, ja itse 
lukijatapaamisessa noin 40 osallistu-
jaa – kiitos kaikille osallistujille ja 
esitelmöitsijöille! Päivien aiheena oli 
evoluutio, ja päivät oli järjestänyt 
seuramme konferenssikomitea. Nä-
sijärven rannalla oleva opisto oli jo 
aiemmasta monelle tutuksi käynyt 
paikka ja tilaisuutemme tarkoituk-
seen varsin sopiva. 

Sääntömääräinen vuosikokous 
sujui mutkitta. Seuran ex-puheen-
johtaja Kalevi Eklöf kokouksen 
puheenjohtajan roolissa vei päätök-
set kokemuksen tuomalla rutiinilla 
sujuvasti kohti yhteistä ym
märrystä. Unohtaa ei voi myöskään 
edellisen hallituksen hyvin valmis-
teltuja esityksiä ja ehdotuksia, jotka 
käytännössä hyväksyttiin ilman 
muutoksia. Vaihdoksia seuran halli-
tuksessa olivat ainoastaan puheen-
johtaja ja rahastonhoitaja, jotka oli-
vat nyt aikamääräisessä vaihtovuo-
rossa palveltuaan jo täydet kaksi 

perättäistä kautta. Komiteoiden 
jäsenistössä oli myös pieniä vaih-
doksia, ja harvoin siellä suuria muu-
toksia koskaan onkaan. Heitä eivät 
sido aikarajoitteet samalla tapaa 
kuin hallituksen jäseniä. Pyrkimys 
on kyllä kutsua komiteoihin aina 
uusia jäseniä, ja antaa vanhoillekin 
mahdollisuus vaihtaa komiteaa tai 
pitää välivuotta, mutta valitettavasti 
talkootehtäviin on harvoin tunkua. 
Siinä mielessä voin kyllä rohkaista 
uusiakin jäseniä osallistumaan aktii-
visesti, että meidän talkootyöt ovat 
kaikki täysin vapaaehtoisia ja yleen-
sä työmääräkin hyvin kohtuullinen, 
ainakin jos tuntee työn laadun 
omakseen, ettei ota siitä turhia pai-
neita. Esimerkkinä voisin sanoa 
vaikkapa esiintymisen. Toisille se 
on luontevaa ja mieluisampaa kuin 
toisille. Tai sitten tekniikka, toiset 
kiinnostuvat siitä mielellään, ja toi-
set haluavat jättää sen muille. Yhtä 
kaikki, jokaiselle, joka haluaa yrittää 
ja auttaa, löytynee puuhaa. Rohke-
asti vain ilmaisemaan itseään. 

Edellinen hallitus ja komiteat 
ovat tehneet työnsä erittäin hyvin, 
ja tästä on uuden hallituksen help-

 
 

          Puheenjohtajan kynästä 
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po jatkaa. Siitä parhaimmat kiitok-
set heille kaikille! Nyt Raimon siir-
tyessä vapaavuoroon otin vastaan 
seuran puheenjohtajan tehtävät 
toistamiseen. Tunnen nöyryyttä 
tehtävän vaativuudesta ja kiitolli-
suutta jäsenistön luottamuksesta ja 
toivonkin Korkeimmalta siunausta 
meidän kaikkien työlle tehdä asiat 
Isän tahdon mukaisesti. Viisautta-
kin voi pyytää, ja sitähän meidän 
tulisikin pyytää. Se on suuri etuoi-
keutemme, vajavaisia kun olemme. 
Kehittyäksemme meidän tulee kerä-
tä kokemuksia, ei välttää niitä. Vain 
kokemuksia kokemalla voimme 
oppia, kasvaa ja viisastua. Lukemal-
la ja kuulemallakin tieto lisääntyy, 
mutta silti omakohtainen kokemus 
menee aina teorian edelle. Koke-
muksesta ihminen saa oman näkö-
kulman, lukemisesta ja kuulemisesta 
välittyy toisen tulkinta, ja molempia 
tarvitaan perspektiivin luomiseksi. 
Lyhyesti sanottuna, älkäämme pitä-
kö kynttilää vakan alla, vaan käyttä-
käämme aikamme viisaasti, elä-
määmme rikkaasti elämällä. Mikä 
tapa on kullekin kulloinkin parasta, 
on kaikkien oma valinta. Ja siinäpä 
onkin seuraava suuri haasteemme: 
valintojen tekeminen. Päätöksiä, 
lisää päätöksiä ja yhä enemmän päätök-
siä – –, sanoo Urantia-kirja, ja suu-
rin arvo kohdistuu ajatusten ja pää-
tösten vilpittömyyteen (435:7). 
Näissä meille tavoitetta. Mutta on-

neksi meiltä odotetaan vain askelta 
kerrallaan. Elämä ei ole määrällinen 
kilpajuoksu. Kokemisessa laatu voi 
korvata määrää. 

 

* * * 

 

Lehdessä toisaalla päätoimittaja 
esittää palstallaan mielenkiintoista 
mahdollisuutta tehdä Urantia
kirjastamme äänitysversio. Aihetta 
on toki ideoitu aiemminkin, mutta 
vain ajatustasolla. Työn aloit
taminen vaatii monia asioita, kuten 
riittävän korkean laadun ja erheet-
tömyyden varmistusta, säätiön 
suostumusta jne. Ongelmista pienin 
ei ole myöskään rahoitus, ja se saat-
taakin nousta tämän projektin var-
sinaiseksi esteeksi, ainakin toistai-
seksi. Mahdollisuuksia ja kiinnos-
tusta silti kartoitetaan sekä kohde-
ryhmässä että lahjoitusten potenti-
aalissa. 

Tapio Talvitie 
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S uomen Urantia-seuran pääta-
pahtuma, vuosittainen lukijata-

paaminen ja sen yhteydessä pidettä-
vä vuosikokous, pidettiin 11.–
13.6.2010 jo tutuksi tulleessa Voi-
onmaan opistossa Ylöjärvellä. Päi-
vien teema oli evoluutio, joka olikin 
mitä antoisin ja monipuolisin poh-
dinnan aihe näin Darwinin juhla
vuoden jälkimainingeissa. Erityisesti 
Urantia-ilmoituksessa evoluutio on 
keskeisellä sijalla kaiken elollisuu-
den ja erityisesti ihmiskunnan eli 
meidän ylösnousevien kuolevaisten 
olentojen kehityksessä. Evoluutiota 
tarkasteltiin lukuisissa esitelmissä 
tieteen, filosofian ja uskonnollisten 
lähtökohtien pohjalta. Useissa pu-
heenvuoroissa tuli esiin, miten sil-
miinpistävää on se, että valtaosa 
nykyisen tiedemaailman edustajista 
pitäytyy ainoastaan fyysisen todelli-
suuden ilmiöiden totena pitämiseen 
ja kaiken muun sen ulkopuolisen 
kiistämiseen lähtökohtaisesti tieteen 
(ja ”todellisuuden”) vastaisena. On 
todella vaikeaa saada ihmisiä edes 
periaatteessa hyväksymään, että fyy-

sisten ilmiöiden ulkopuolella voi 
olla myös muuta todellisuutta. Toki 
on ymmärrettävää, ettei tieteellisiksi 
luokiteltuja havaintoja voi saada 
asioista, joita tieteellisin menetelmin 
ei voi havaita. Esimerkiksi röntgen-
kuvasta ei voi päätellä, mitä ihmi-
nen ajattelee tai onko hänellä sielu! 
Ihmisen sisäinen kokemusmaailma 
on kuitenkin sellainen havaitsemi-
sen alue, joka voi ylittää tällaisen 
esteen. Korkeammat mielentoimin
not ja hengellisyys voivat tuottaa 
ilmiöitä, joiden suhteen on oltava 
varovainen, kun tulkitaan niiden 
totuusarvoa yleisellä tasolla. Kui-
tenkin se on ainoa tapa havainnoida 
materialistisen tason ulkopuolisia 
ilmiöitä. Yhteiset hengelliset koke-
mukset ovat merkittävä todiste yk-
silölle ja yhteisölle aineellisuuden 
ylittävästä todellisuudesta. Meitä 
varoitetaan viidennessä ilmoitukses-
sa yrityksistä todistaa Jumalan ole-
massaoloa, koska se on mahdoton-
ta, mutta kaikille sisäisen hengelli-
sen kokemuksen omaaville se on 
itsestäänselvyys! 

Päätoimittajalta 

 Ajankohtainen evoluutio 
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Urantia-ilmoitus äänikirjana 
suomen kielellä??? 

 

Kaikki  Urantia-kirjan vanhemmat 
lukijat ovat varmaan tietoisia siitä, 
että kirja on ollut jo pidemmän ai-
kaa saatavissa myös ääniversiona 
englannin kielellä. Tänä vuonna on 
julkaistu myös ranskankielinen 
kuunteluversio, jonka kanadanrans-
kalaiset ovat tuottaneet ja joka on 
saatavissa ranskankielisen Kanadan 
pääkaupungin Quebecin kirjakau-
poista. Myös saksankielinen audio-
versio on tullut markkinoille sveitsi-
läisen lukijan Reinhard Schneide-
rin kustantamana. 

Miksi sitten äänikirja olisi tar-
peen myös suomen kielellä? Syitä 
on monia, mutta päällimmäisenä 
voisi olla Urantia-kirjan valtavan 
tekstimäärän paljon helpompi ja 
nopeampi omaksuminen kuunte
lemalla. Kuunnella voi lähes missä 
vain nykyaikaisen tekniikan ansios-
ta. Jos aineisto on digitaalisessa 
muodossa, se voidaan toimittaa 
CD- tai DVD-levyinä tai ladata 
kuuntelulaitteeseen suoraan netistä 
esimerkiksi kotisivulta. Myös heik-
konäköiset ja näkövammaiset pää-
sevät kyytiin tämän tekniikan ansi-
osta. On myös paljon esimerkiksi 
vuorotyöammatteja, joissa voi hel-
posti kuunnella tekstiä työn ohessa 
sen haittaamatta työskentelyä, mut-
ta lukeminen on hankalaa tai mah-
dotonta. 

Suomalaiset olivat ensimmäisten 
joukossa, kun kirjaa käännettiin 
englannin kielestä muille kielille. 
Olemme avustaneet tai antaneet 
työpanoksia eri tavoin viron ja 
ruotsin käännöksiin. Äänikirja
projekti olisi mitä luonnollisin jatko 
tälle toiminnalle ja laajentaisi kirjan 
tunnettavuutta tehokkaalla tavalla ja 
hyödyttäisi suomalaista lukijakun-
taa. Kysymys kuuluukin, olemmeko 
lukijajärjestönä valmiita tähän yri-
tykseen avustamalla rahallisesti han-
ketta, kuten olemme tehneet aikai-
semminkin käännösten kohdalla? 
Jos olet kiinnostunut asiasta tai ha-
luat sanoa mielipiteesi, lähetä se 
seuran sähköpostiosoitteeseen:  

urantia-seura@urantia.fi. 

 

Äänitysnäytteet voit kuunnella seu-
raavista osoitteista: 

http://www.urantia.fi/download/
muuta/uk_s21.mp3 

 

http://www.urantia.fi/download/
muuta/uk_s24.mp3 

 
 

Pertti Leinonen  
 
 

 

mailto:urantia-seura@urantia.fi
http://www.urantia.fi/download/muuta/uk_s21.mp3
http://www.urantia.fi/download/muuta/uk_s21.mp3
http://www.urantia.fi/download/muuta/uk_s24.mp3
http://www.urantia.fi/download/muuta/uk_s24.mp3
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Mitä evoluutio on 
 

K reationistit uskovat, että Juma-
la loi todellisuuden yhdellä 

teolla sellaiseksi, jollaisena se nyt 
esiintyy. Urantia-kirja ei tue krea-
tionistista selitystä ja väitettä. Raa-
mattu on kreationistinen, ja kreatio
nismi perustuukin Raamattuun. 
Kreationismi periaatteessa kiistää 
evoluution. 

 
Evolutionistit ja ateistinen tiede usko-
vat, että fyysinen olemassaolo syn-
tyi, kun singulariteetti muutama 
miljardia vuotta sitten räjähti ja fyy-
sisen olemassaolon muodostavat 
tekijät lähtivät kiivasta vauhtia le-
viämään. Mistä tämä singulariteetti 
tuli ja mikä se oli ja minne se alku-
räjähdyksessä räjähti ja levisi, ovat 
kysymyksiä, joihin tiede ei pysty 
antamaan vastausta. Evolutionistien 
mukaan tämä fyysinen olemassaolo 
synnytti sittemmin itsestään elolli-
suuden, joka oli aluksi yksinkertais-
ta, mutta kehittyi Charles Darwinin 
kehittelemän luonnonvalintateorian 
mukaisesti mutaatioiden kautta yhä 

mutkikkaammiksi eliöiksi. Evoluu-
tiolla ei tämän tieteenä esiintyvän 
uskomuksen mukaan voi olla min-
käänlaista päämäärää; evoluutio siis 
vain etenee tai taantuu omia aiko-
jaan. Eliöissä ilmenevä mieli, kyky 
reagoida ympäristöön ja myös 
muuttaa ympäristöä, oppiminen, 
ajattelu, järkeily, tiedostaminen, ym-
märrys, kommunikointi, toiveet, 
velvollisuudentunto, moraali, etiik-
ka, päämääräisyys, emootiot ja kaik-
ki muut psyykkisinä pidetyt ilmiöt 
ovat tämän näkemyksen mukaan 
vain fyysisten ainespartikkeleiden 
tietynlaista sattumanvaraista liikettä 
ja vuorovaikutusta. On suorastaan 
käsittämätöntä, että joku voi tuolla 
tavoin uskoa; siitä huolimatta se on 
kuitenkin tieteellinen käsitys. Ky
seinen uskomus on jopa tieteellisen 
termodynamiikan toisen perussään-
nön vastainen; termodynamiikan 
säännön mukaanhan mikä tahansa 
järjestynyt kokonaisuus palaa epä-
järjestyksen tilaan eli kaaokseksi, 
ellei joku ole pitämässä yllä järjes-
tystä ei tekemässä ylläpidon vaati-
maa työtä. Urantia-kirja ei missään 

Evoluutio ja ilmoitus 
 

Seppo Kanerva 

Esitelmä kesäpäivillä 2010 
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nimessä tue kyseistä evolutionistista 
uskomusta ja ”selitystä”. 

 
Ilmoitetun totuuden mukaan evoluutio 
on Jumalan säätämä; se on Jumalan 
tahtoma, ja sillä on päämäärä. Juma-
la on evoluution asettanut, ja hän 
on myös osoittanut ne taivaalliset 
olennot, jotka ovat siitä vastuussa. 
Vaikka evoluutio yksityiskohdiltaan 
eroaakin suuresti eri planeetoilla, 
sillä on kuitenkin aina sama pää-
määrä: tuottaa ihminen, jolla on 
tahto päästä täydellisyyteen ja saa-
vuttaa jumalankaltaisuus. Koska 
evoluutiolla on selkeä, Jumalan aset-
tama päämäärä, sen täytyy toteutua, 
ei ole mahdollista, ettei se pääsisi 
päämääräänsä. Vaikka ihmistä kor-
keammalta tasolta olevat Aatami ja 
Eeva ja taivaalliset olennot, Lucifer, 
Caligastia ja heidän liittolaisensa 
ovatkin aiheuttaneet maailmassam-
me kaksi valtavaa takaiskua ja saa-
neet aikaan muihin asuttuihin pla-
neettoihin verrattaessa kehityksen 
takaperoisuutta ja hidastumista, sii-
täkin huolimatta evoluutio – reve-
laatiolla autettuna – saavuttaa ker-
ran tavoitteensa. Evoluutio on näin 
ollen hidasta, mutta se on äärettö-
män tehokasta. 

Elämä on peräisin jumaluudelta, 
Äärettömältä Hengeltä, joka antaa sen 
Valtiashenkien kautta. Lisääntymisky-
ky annetaan Universumin Äiti-
Hengen kautta. Elämänkantajat 
juurruttavat elollisuuden kohdepla-

neetalle ja valvovat sen kehitystä 
ihmistahdon ilmaantumiseen saak-
ka. Fyysisten Päävalvojien vastuulla 
on saada alkeellisessa elollisuudessa 
aikaan mielikapasiteetti eli kyky rea-
goida aluksi fyysiseen ympäristöön 
ja kauan sen jälkeen kyky sisäisiin 
ärsykkeisiin reagointiin. Mielen
auttajahenget vaikuttavat tällä ta-
voin aikaansaatuun mieleen tarkoi-
tuksenaan tuottaa hengellisyyden 
kapasiteetti. Viime vaiheessa ihmis-
mieli varustetaan hengellä eli ihmi-
sille lahjoitetaan Ajatuksensuuntaa-
ja. 

Organismissa tapahtuvan ympäristöön 
reagoinnin mekaaniset, ei-opetettavissa 
olevat tasot ovat fyysisten valvojien toimin-
takenttää. Mielenauttajahenget aktivoivat 
ja säätelevät ympäristöön mukautuvaisia 
eli ei-mekaanisia, opetettavissa olevia mie-
len tyyppejä – niitä organismien reaktio-
mekanismeja, jotka kykenevät oppimaan 
kokemuksesta. Ja niin kuin auttajahen-
get tällä tavoin muokkaavat mieleen sisäl-
tyviä potentiaaleja, samalla tavalla Elä-
mänkantajat harjoittavat melko laaja-
alaista, omaharkintaista valvontaa, joka 
kohdistuu evolutionaaristen prosessien 
ympäristöä koskeviin seikkoihin, aina 
siihen asti, kunnes ihmistahto ilmaantuu 
eli kyky tuntea Jumalaa ja kyky tehdä 
päätös ryhtyä palvomaan häntä. [730:6] 

 
Evolutionistit ovat tietenkin oikeas-
sa siinä, että evoluutio on tosiasia. 
Evolutionistit eivät kuitenkaan näe 
evoluutiossa mitään alkuunpanijaa, 
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ei mitään päämääräisyyttä, ei mitään 
suunnitelmaa, ei mitään huolenpi-
toa, ei mitään valvontaa. He päin-
vastoin kiistävät tällaiset käsitykset. 
Todellisuudessa evoluutiolla on al-
kuunpanija, sillä on päämäärä, se 
tapahtuu suunnitelmallisesti, sitä 
valvotaan ja siitä pidetään huolta. 
Evolutionistien esillä pitämä evo-
luutio ei voisi koskaan toteutua, sillä 
jo yksistään aikatekijä estää sen. Mil-
jarditkaan vuodet eivät pelkän luon-
nonvalinnan ja mutaatioiden kautta 
riitä kehittämään mitään eliöissä 
tavattavia elimiä, jotka ovat yksin-
kertaisimmillaankin varsin mut
kikkaita. Ja eliöitä on satojatuhansia 
eri lajeja, joten niissä kaikissa pitäisi 
koko ajan tapahtua mieletön määrä 
mutaatioita, ja kaikkien näiden mil-
joonien mutaatioiden pitäisi lisäksi 
viedä kehitystä eteenpäin. Muis-
tanemme, että ohjelmoituna ja 
suunniteltunakin biologinen evoluu-
tio vaati 550 miljoonaa vuotta tuot-
taakseen ensimmäiset ihmisolennot. 
Toisin kuin evolutionistit uskovat, 
evoluutio on siis suunniteltua, ohjel-
moitua ja ajoitettua. Jotta tämä olisi 
mahdollista, tarvitaan mutaatioiden 
ja vähittäisen kehittymisen ohessa 
ratkaisevan tärkeitä äkillisiä muutok-
sia, eli tapahtuu ohjelmoidun kehi-
tyspiirteen yhtäkkinen ilmaantumi-
nen ilman mitään välivaiheita ja 
”puuttuvia renkaita”. Ihmisen yhtäk-
kinen ilmaantuminen oli ohjelmoitu 
tapahtuvaksi jääkauden aikana – ei 

sattumanvaraisesti milloin tahansa. 
Koska ihminen oli biologisen evo-
luution päämäärä, oli olemassa 
myös suuri määrä varasuunnitelmia. 
Suunniteltu ohjelma piti myös huo-
len siitä, että kun tahdollinen olento 
– ihminen – viimein ilmaantui, evo-
luution kyky tuottaa korkeampia 
olentoja tyrehtyi. Ihmisen biologi-
nen evoluutio on siis käytännöllises-
ti katsoen päättynyt. Biologinen 
evoluutio sai alkuperäisen ohjel-
moidun suunnitelman lisäksi myös 
revelatorista kohennusta Planeetta-
prinssin esikunnan kautta, minkä 
tuloksena ilmestyi nodiittirotu. Vii-
meinen biologiseen evoluutioon 
vaikuttanut tekijä oli Aatamin ja 
Eevan enimmältään epäonnistunut 
rodunkohennustoimi, joka on viole-
tin ja andiittirodun kautta silti vai-
kuttanut kohentavasti ihmisen bio-
logiaan. Mitään vastaavaa ei enää 
tapahdu. 

 

Edellä sanottu koskee lähinnä vain 
biologista evoluutiota, mutta on 
huomattava, että evoluutio koskee 
kaikkia aloja: hengellisyyttä, uskon-
toa, mielellisyyttä, ajattelua, tietä-
mistä, tiedettä, viisautta, taiteita, 
yhteiskuntaa jne. Evoluutiolla on 
kaikilla aloilla rajoitteensa. Biologi-
sen evoluution rajat on jotakuinkin 
saavutettu. Muilla aloilla tarvitaan 
ajoittain apua korkeammilta voimil-
ta, jotta evoluutio voisi jatkua. Täl-
laista avunantoa kutsutaan ilmoituk-
seksi eli revelaatioksi. 
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Mitä ilmoitus on 
 

Käytän tämän jälkeen monimerki-
tyksisen ja mitättömänkuuloisen 
sanan ”ilmoitus” sijasta latina
laisperäistä sanaa revelaatio. 

Koko maailmankaikkeuden tun-
nussana on edistys (54:5). Kun evo-
luutiosta huolta pitävät taivaalliset 
tahot toteavat, että luonnollista tie-
tään etenevä evoluutio on lakannut 
toimimasta edistyksen käytevoima-
na, laaditaan suunnitelma edistyk-
sen auttamiseksi. Nämä tarkasti 
rajatut suunnitelmat ja toimet ovat 
revelaatio. Revelaatiolla kehityksen 
kulkua siis pyritään auttamaan ihmi-
sen yläpuoliselta tasolta. Tämä aut-
taminen kohdistuu yleensä uskon-
toon, mutta sen lisäksi tai sen ohel-
la auttaminen kohdistuu myös ajat-
teluun, tietoon, sosiaalisiin suhtei-
siin, yhteiskuntaan ja monille muille 
aloille. 

Uskonto on kaikkien muiden 
elämänalojen avain, sillä se määrää, 
miten ihminen hahmottaa, jäsentää 
ja ymmärtää maailmankaikkeuden, 
oman olemassaolonsa, elämänsä ja 
ympäristönsä. Siksi revelaatiot ovat-
kin aina luonteeltaan uskonnollisia, 
vaikka niihin sisältyisi myös muita 
opetuksia. 

 
Uskonto on vääjäämättä ja erotta-
mattomasti ihmisen evoluutioon 
kuuluva piirre, sillä se saa alkunsa 
kuudennesta ja seitsemännestä mie-

lenauttajahengestä eli palvonnan ja 
viisauden hengistä. Sitä edeltävä 
uskonto syntyy pelosta. 

Ellei alku-uskonnon yhteyttä moraa-
liin oteta lukuun ja jos sivuutetaan kaik-
ki hengellisesti vaikuttavat tekijät, niin 
alkeellisella uskonnolla oli biologinen 
alkuperä ja luonnollinen, evoluution mu-
kainen kehityskulku. – – Ihminen luo 
alkeelliset uskontonsa peloistaan, ja hän 
luo ne kuvitelmiensa välityksellä. [944:1] 

Alusta saakka ihminen on sato-
jentuhansien vuosien ajan pelännyt 
kaikkea: luonnonvoimia, sai
rauksia, kuolemaa, kiviä, vuoria, 
puita, eläimiä ja muita luonnon 
kohteita. Hän pelkäsi kuolleiden 
sieluja, joiden hän uskoi vaikutta-
van jäljelle jääneiden elämään – 
yleensä aina pahantahtoisesti. Ih
minen on samalla lailla pelännyt 
huonoa onnea. Uskottiin, että huo-
no onni johtui henkien toimin
nasta. Ihminen yritti järkeillä pelko-
jensa aiheille jos jonkinlaisia selityk-
siä. Hän päätteli, että pelätyt ilmiöt 
ja kohteet ovat persoonallisia, niissä 
asuu henki, myöhemmin jumala. 
Koska kaikilla ilmiöillä oli oma hen-
kensä tai jumalansa, henkiä ja juma-
lia oli lopulta satoja ja tuhansia. 
Syntyivät henki- ja jumalperheet. 
Uskottiin, että henget ja jumalat 
olivat joko hyväntahtoisia tai – 
useimmin – pahantahtoisia, joten 
niitä piti lepyttää, ne tuli pitää hy-
vällä tuulella. Lepyttely tapahtui 
mitä moninaisimmilla tavoilla, ku-
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ten pyhillä loitsuilla, maagisilla le-
pyttelypuheilla, laululla, taikakaluilla, 
henkien petkuttamisella ja niiden 
kanssa tinkaamisella. Tinkaamisessa 
päädyttiin lopulta uhrauksiin. Hen-
gille piti maksaa uhrein, jotta ne py-
syisivät myönteisinä tai eivät aina-
kaan puuttuisi ihmisten elämään. 
Uhrattiin aina parasta, mitä oli tar-
jolla, pellon parhaat tuotteet, par-
haat eläimet, ja lopulta uhrattiin tu-
hansien vuosien ajan jopa ihmisiä. 
Henget ja jumalat olivat tarkkoja 
siitä, että heidän lepyttelynsä tapah-
tui aina samalla tavalla, mikä johti 
lepyttelyseremonian osaavan henki-
löryhmän eli papiston muotoutumi-
seen ja uskonnollisen kehityksen 
pysähtymiseen, sillä uskottiin, että 
kaikki uusi oli jumalille ja hengille 
kauhistus. Esineet ja kohteet, jotka 
olivat hengen tai jumalan hallussa 
tai jotka toimivat hengen symbolei-
na, olivat fetissejä, toteemeja ja ta-
buja; niihin ei saanut koskea. Tabun 
rikkominen oli synti. Lopulta keh-
keytyi sellainen käsitys, että ihminen 
on jo syntymässään perisynnin alai-
nen, lunastuksen tarpeessa. Synti 
piti sovittaa tietyssä rituaalissa tai 
uhraamalla. Uskottiin, että jotkut – 
yleensä eriskummalliset – ihmiset 
kommunikoivat henkien kanssa; 
näin ilmaantui šamaaneja, poppa-
miehiä, noitia ja muita velhoja, py-
hiä ihmisiä, profeettoja ja lisää pap-
peja. Šamaanit ja papit vain olivat 
kelvollisia toimittamaan uskonnon 

vaatimat rituaalit ja riitit. Sitten kun 
alettiin kirjoittaa, papit ja profeetat 
kirjoittivat tai kirjoituttivat saamiaan 
viestejä ja ajatuksiaan kirjoituksiksi, 
joita kohta alettiin koota kirjoiksi, ja 
näin syntyivät monien uskontojen 
”pyhät kirjoitukset”, joista uskottiin, 
että ne ovat ”Jumalan sana”, ne si-
sältävät totuuden, ja kaikki totuus 
on niihin kirjattuna. Niistä tuli tabu 
ja fetissi. 

Lähes kaikkien uskontojen käsi-
temaailmaan on lopulta omaksuttu 
myös käsitys elämän jatkumisesta 
tuonpuoleisessa eli pelastusoppi. 
Pelastus on palkkio syntien sovitta-
misesta. Evoluutionvaraisten us-
kontojen käsitys Jumalasta on aina 
perin juurin virheellinen, jopa ab-
surdi. Ellei Jumalaa käsitetä suoras-
taan ihmisen kaltaiseksi, hän on kui-
tenkin ankara, pelottava ja rankaise-
va. Eri uskontoja tunnustavat ihmi-
set kärsivät yhä alkukantaisten ju-
malakäsitysten vaikutuksesta. Juma-
lat, jotka raivoavat ja riehuvat, jotka 
vihoissaan ravistelevat maata ja 
vimmoissaan iskevät ihmiset maan 
tomuun, jotka tyytymättömyydes-
sään langettavat tuomionsa määrää-
mällä tulvia ja nälänhätää, ovat pri-
mitiivisen uskonnon jumalia, eivät 
oikean uskonnon rakastava Univer-
saalinen Isä. 

Kaiken aikaa on tietenkin ollut 
myös ihmisiä, joilla on ollut elävä 
suhde Jumalaan, oikea uskonto, 
henkilökohtainen usko. 
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Alkukantainen uskonto siis pe-
rustui pelkoon ja tietämättömyyteen 
todellisuudesta ja jumaluudesta. 
Monet sen piirteet elävät ja ovat 
voimallisesti esillä ihmiskunnan har-
joittamissa uskonnoissa nykyäänkin. 
Kristinuskosta sanotaan, että se on 
olemassa olevista uskonnoista pa-
ras; silti senkin perusta ja keskeisin 
opetus on ankkuroitu lunastamiseen 
ja uhraamiseen, eli kiivaan Jumalan 
leppymiseen, vasta kun hän näki 
ainokaisen poikansa riippuvan ve-
rissään ja kuolevana Pääkallonpai-
kan ristinpuussa. 

Tällaisen evoluutionvaraisen us-
konnon kohentamiseen tarvitaan 
revelaatio, sillä ihminen ei omin 
avuin pääse uskonnollisissa käsityk-
sissään tätä pidemmälle. Evoluutio 
on tältä osin äärimmäisen hidasta, 
sillä revelaatiokin, vaikka se merkit-
seekin uutta ajattelua ja uusia käsi-
tyksiä, pitää mitoittaa niin, että se 
soveltuu olemassa olevan evoluu-
tionvaraisen uskonnon olemukseen. 
Tästä johtuen revelaatio sekoittuu 
aina alkeellisiin käsityksiin, ja mo-
nesti käy niin, että se hukkuu sinne 
kokonaan. 

 
Revelaatioita on kahta lajia: 1. Auto-
revelaatio eli yksilökohtainen ilmoi-
tus, joka on Ajatuksensuuntaajan 
aikaansaannos. 2. Käänteentekevä 
eli aikakausikohtainen ilmoitus, joka 
esitetään laajemmassa kuin yksilö-
kohtaisessa tarkoituksessa. Tällaisen 

revelaation antaja on joku muu tai-
vaallinen olento. Toisinaan autore-
velaatio tekee vastaanottajastaan 
uskonnollisen johtajan, jonka toi-
minnalla on ainakin jonkin aikaa 
laajempaakin merkitystä, mutta joka 
poikkeuksetta ennemmin tai myö-
hemmin liudentuu alku-uskonnon 
maailmaan. 

 
Revelaatioiden historiaa 

 
Ensimmäinen yksilökohtainen il-
moitus, jolla oli laajempaa merkitys-
tä – Onagar, ensimmäinen totuuden 
opettaja ja uskonnollinen johtaja 
(981 389–981 320 eKr.) 
 
Planeettamme rekisteröitiin asutuksi 
maailmaksi vuonna 991 474 eKr., 
eli yksitoista vuotta sen jälkeen, kun 
ensimmäinen ihmispari, Andon ja 
Fonta, oli vuonna 981 485 syntynyt 
ja tahtoa osoittaen tehnyt päätöksen 
erottautua vanhempiensa eläinhei-
mosta. Andon ja Fonta saivat Aja-
tuksensuuntaajat, ja heissä ilmeni jo 
alkukantaista uskonnollisuutta. Se 
seikka, ettei Planeettaprinssi ilmaan-
tunut maailmaan samanaikaisesti, 
oli ainutlaatuista ja epätavallista. 
Andonin ja Fontan jälkeläisten kes
kuudessa alkeellinen uskonnollisuus 
sukupolvesta toiseen vähenemistään 
väheni, samalla kun kulttuuri madal-
tumistaan madaltui. 

Andoniittien hajaantuessa yhä laa-
jemmalle sukukuntien kulttuuri- ja hen-
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gellinen taso taantui lähes kymmenentu-
hannen vuoden ajan aina Onagarin päi-
viin asti. Onagar ryhtyi näiden heimojen 
johtajaksi, sai aikaan rauhan niiden 
välille ja johdatti ne kaikki ensimmäistä 
kertaa ”ihmisten ja eläinten Henkäyksen 
Antajan” palvomiseen. [715:8] 

Onagar, joka mainitaan kirjassa 
useaan kertaan ja jota luonnehdi-
taan Planeettaprinssiä edeltäneen 
aikakauden älyn jättiläiseksi ja joka 
on Urantian neljänkolmattaneuvos-
ton jäsen, syntyi vuonna 981 389, 
jokseenkin 10 100 vuotta Andonin 
ja Fontan jälkeen, ohjasi aikalaisen-
sa ”ihmisten ja eläinten Henkäyk-
sen Antajan” palvomiseen. Hän 
vaikutti Obanissa, nykyisen Kas-
pianmeren seuduilla. Siellä hän 
muun muassa opetti rukouksen: 

”Oi Elämän Henkäys, anna meille 
tänä päivänä meidän päivittäinen ruo-
kamme, päästä meidät jään kirouksesta, 
varjele meitä metsissä vaanivilta vihollisil-
tamme ja ota meidät armossasi vastaan 
Suureen Tuonpuoleiseen.” [716:5] 

Onagar lähetti opettajia ando-
niittien etäisiin asutuskeskuksiin 
levittämään oppeja yhdestä Juma
luudesta ja käsityksiään tuonpuolei-
sesta. Nämä levittivät myös neuvoja 
käytännön elämän järjestämisestä, 
hallinnosta ja jopa ruoanlaitosta. 
Onagarin ja hänen lähetyssaarnaaji-
ensa vaikutuksen ja alkuaikojen kul-
takauden vähitellen hiipuessa Uran-
tialle ei ilmaantunut uutta hengellis-
tä ja sosiaalista johtajaa ennen Pla-
neettaprinssin aikoja. 

Katastrofaalinen, syntiin ja paatu-
mukseen päättynyt ensimmäinen 
aikakautinen revelaatio – Planeetta-
prinssi Caligastia ja hänen esikun-
tansa (n. 500 000–n. 300 000 eKr.) 
 
Värilliset rodut ilmaantuivat noin 
vuonna 500 000 eKr., ja samaan 
aikaan ilmaantui Urantialle Me
sopotamian Dalamatiaan (joka sit-
temmin vajosi mereen) myös Vo-
rondadek-Poika eli Planeettaprinssi 
satajäsenisine esikuntineen, ja niin 
alkoi ensimmäinen käänteentekevä 
revelaatio. Se oli luonteeltaan hen-
gellinen mutta vielä suuremmassa 
määrin sosiaalinen. 

Koko maailma oli juuttunut perinteen 
kahlehtimien tapojen umpikujaan, kun 
Caligastian sata saapuivat ja ryhtyivät 
tuon ajan sosiaalisten ryhmien keskuu-
dessa julistamaan uutta evankeliumia 
yksilön aloitteellisuudesta. Mutta tämä 
siunauksellinen hallituskausi katkesi 
niin pian, etteivät rodut ole koskaan täy-
sin vapautuneet tapojen orjuudesta; vallal-
la oleva tapa hallitsee Urantiaa yhä koh-
tuuttomasti. [749:4] 

Kiinnittäkäämme huomio sanoi-
hin ”niin pian”, mikä kuitenkin tar-
koittaa noin 300 000 vuoden ajan-
jaksoa; se osoittaa, miten hidasta 
evoluutio on. 

 
Caligastian revelaation tarkoitukse-
na oli suostutella primitiiviset kan-
sanheimot ottamaan ensimmäiset 
askelet sivistyksen alalla; muuttua 
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metsästäjistä paimentolaisiksi ja 
sitten viljelijöiksi. Tätä varten Dala-
matiaan perustettiin kymmenen 
neuvostoa edistämään eri elämän-
aloja: aineellista hyvinvointia, terve-
ysasioita, tieteitä, taiteita, kirjoitus-
taitoa, teollisuutta ja kauppaa, sosi-
aalisia suhteita, rotujen välistä yh-
teistyötä, hallintoa, oikeudenmukai-
suutta ja oikeudenkäyttöä. Ilmoi-
tususkonnon kollegiosta, jota johti 
Hap, sanotaan näin: 

Tämä elin toimi hitaasti. – – Mutta 
tämä ryhmä oli päässyt jo melko pitkälle 
pyrkimyksessään korvata luotua kohtaan 
tunnettu pelko (aaveidenpalvonta) Luo-
jan pelolla, kun sen ponnistelut kat
kesivat siihen myöhemmin alkaneeseen 
sekasortoon, joka liittyi luopuruusmullis-
tuksiin. – – 

Yksikään Prinssin esikunnan jäse-
nistä ei halunnut esittää sellaista ilmoi-
tusta, joka olisi vaikeuttanut evoluutiota; 
he esittivät ilmoituksen vasta huipennuk-
sena sille, että he olivat ammentaneet 
loppuun evoluution sisältämät voimava-
rat. Mutta Hap suostui lopulta kaupun-
gin asujainten toivomukseen jonkinmuo-
toisten uskonnollisten menojen vakiinnut-
tamisesta. Hänen ryhmänsä sepitti da
lamatialaisille heidän tuntemansa seitse-
män palvontalaulua samoin kuin päivit-
täisen kiitossäkeen ja opetti heille viimein 
”Isän rukouksen”, joka kuului seuraa-
vasti: 

”Kaikkien Isä, jonka Poikaa me 
kunnioitamme, katso puoleemme suopeas-
ti. Päästä meidät kaikkiin muihin paitsi 

itseesi kohdistuvasta pelosta. Saata mei-
dät tuottamaan iloa jumalallisille opetta
jillemme ja pane suumme puhumaan iki-
ajat totta. Päästä meidät väkivallasta ja 
vihasta; lisää tuntemaamme kunnioitusta 
vanhimpiamme kohtaan ja kaikkea sitä 
kohtaan, joka kuuluu naapureillemme. 
Suo, että laitumemme tällä kaudella oli-
sivat vihannat ja karjamme olisi hedel-
mällistä niin, että se olisi ilo sydämellem-
me. Me rukoilemme, että luvatun kohen-
tajan tulo lähestyisi, ja me tahdomme 
tehdä tässä maailmassa sinun tahtosi 
mukaan niin kuin muutkin tekevät mat-
kojen takaisissa maailmoissa.” [747:3–
5] 

Tähän ilmoitukseen kuului myös 
yksinkertainen moraalilaki: 1. Älä 
pelkää äläkä palvele muuta Jumalaa 
kuin kaikkien Isää. 2. Älä ole totte-
lematon Isän Pojalle, maailman hal-
litsijalle, äläkä osoita epäkunnioitus-
ta hänen ihmistä korkeammalla ole-
via avustajiaan kohtaan. 3. Älä va-
lehtele, kun sinut kutsutaan kansan 
tuomarien eteen. 4. Älä tapa miehiä, 
naisia äläkä lapsia. 5. Älä varasta 
naapurisi tavaraa tai karjaa. 6. Älä 
kajoa ystäväsi vaimoon. 7. Älä osoi-
ta epäkunnioitusta vanhempiasi tai 
heimon vanhimpia kohtaan. 

Caligastian revelaatio oli kaikista 
revelaatioista pisimpään jatkunut. 
Se päättyi kuitenkin katastrofaali-
seen epäonnistumiseen ja kaiken 
edistyksen poispyyhkiytymiseen. 
Sen seurauksena, että Planeetta-
prinssi esikuntansa enemmistön 
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kanssa meni mukaan Luciferin kapi-
naan, planeettamme eristettiin ja 
koko vaivoin luotu hallinto romahti. 
Lojalistit vietiin pois Urantialta, ja 
planeetan konkurssipesää ryhtyi hal-
linnoimaan kahdentoista Melkisede-
kin neuvosto. Neuvosto johti Uran-
tialle vapaaehtoisena jääneen oikeus-
kollegion puheenjohtajan Vanin ja 
hänen ihmiskumppaninsa Amado-
nin pelastustoimia. Kaikki oli aloi-
tettava alusta, ja tilanne oli lähes 
epätoivoinen. Kapinallisten johta-
jaksi nousi Nod. Esikunnan aineelli-
set jäsenet pariutuivat urantialaisten 
kanssa, ja näin syntyi Nodin mu
kaan nimetty uusi nodiittirotu, jon-
ka myötä Urantian rotutilanteessa 
tapahtui jonkinmääräistä kohe
nemista. Nodilaisten keskuudessa 
vaalittiin vähäisessä määrin Dalama-
tian perinteitä, joten totuuden valo 
ei kokonaan sammunut. Kapina ei 
kaiken kaikkiaan vaikuttanut 
orgaaniseen evoluutioon; sen sijaan 
se vaikutti perinpohjaisesti sosiaali-
seen ja hengelliseen evoluutioon. 

Van sai aikaa myöten perustetuksi 
350 pientä kulttuurin keskusta eri 
puolille maailmaa. Ne pitivät yllä Da-
lamatian perinteitä ja siellä saatuja 
opetuksia. Noin 150 000 vuoden 
ajan Van valmisteli rotuja seuraavaa 
revelaatiota varten ja ryhtyi rakenta-
maan Aatamille ja Eevalle asuin- ja 
toimipaikaksi Eedenin puutarhaa 
Välimeren itärannikosta tuolloin län-
teen kurottautuneelle ja sittemmin 
mereen vajonneelle niemimaalle. 

Autorevelaatiot Caligastian aikana ja 
sen jälkeen – värillisrotujen hengel-
liset johtajat (n. 350 000–n. 63 000 
eKr.) 
 

Aivan kuten Onagar ilmaantui ama-
doniittien keskuuteen, samoin il-
maantui kunkin värillisen rodun 
keskuuteen hengellinen ja sosiaali-
nen johtaja. He ovat nykyisin kaikki 
Urantian neljänkolmattaneuvoston 
jäseniä. Kirjassa ei paljasteta heidän 
tarkkoja elinaikojaan eikä toimipaik-
kojaan, mutta heidän aikajärjestyk-
sensä on seuraava: 

Fantad, n. 350 000 eKr., Caligas-
tian aikalainen. Fantad vapautti vih-
reät kansanheimot pimeydestä ja oli 
heidän johtajansa ”Elämän Ainoan 
Alkulähteen” palvonnassa. 

Porshunta, n. 300 000 eKr., Cali-
gastian aikalainen. Hän oli sammu-
neen oranssin rodun oraakkeli ja 
tämän kansan johtaja ”Suuren 
Opettajan” palvonnassa. Hänen 
kerrotaan toimineen Harmageddo
nissa. 

Orlandof, n. 200 000 eKr. Or-
landof oli sinisten ihmisten ruhtinas 
ja heidän johtajansa ”Korkeimman 
Päällikön” jumalallisuuden tunnus-
tamisessa. 

Singlangton, n. 100 000 eKr.  
Hän oli keltaisista ihmisistä ensim-
mäinen, joka opetti ja johdatti kan-
sansa palvomaan monen totuuden 
sijasta ”Ainoaa Totuutta”. Jo tuhan-
sia vuosia sitten keltainen ihminen 
tiesi, että Jumala on yksi. 
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Orvonon, vuoden 100 000 eKr. 
jälkeen. Orvonon oli indigonväris-
ten rotujen valistaja ja heidän johta-
jansa muinaisessa ”Jumalten Juma-
lan” palvelemisessa. 

Onamonalonton, n. 63 000 eKr., 
oli punaisen ihmissuvun johtaja 
kaukaisessa menneisyydessä. Hän 
ohjasi tämän rodun monien jumal-
ten palvonnasta ”Suuren Hengen” 
kunnioittamiseen. 

Mansant. Hänestä sanotaan vain, 
että hän oli Planeettaprinssin jäl-
keisten Urantian aikakausien suuri 
opettaja, joka johdatti aikalaisensa 
”Suuren Valon” kunnioittamiseen. 
Sitä, minkä rodun keskuudessa hän 
toimi, ei paljasteta. Hänkin on nel-
jänkolmattaneuvoston jäsen. 

 

Epäonnistunut, erheeseen päätty-
nyt, toinen aikakautinen revelaatio, 
Aatami ja Eeva, Aineelliset Pojat eli 
biologiset kohentajat (35 818–
35 288 eKr., josta varsinainen reve-
laatio 117 vuotta) 
 

Aatamin ja Eevan revelaatio oli en-
sisijaisesti rodullinen, mutta siihen 
liittyi toki myös hengellinen aspekti. 
Tänne vuonna 35 818 saapuessaan 
he kohtasivat 550 miljoonan asuk-
kaan maailman, joka oli kapinan 
jäljiltä lähes toivottomassa tilassa. 
Luvussa 73 meille paljastetaan seu-
raavaa: 

Tabamantia, desimaali- eli kokeilu-
maailmojen sarjan täysivaltainen valvoja, 
tuli katsastamaan planeetan ja saatuaan 
selville, mikä rotujen kehityksen tila oli, 

hän tämän mukaisesti suositteli, että 
Urantialle myönnettäisiin Aineelliset 
Pojat. Vajaat sata vuotta tämän tarkas-
tusajankohdan jälkeen saapuivat Aata-
mi ja Eeva, paikallisjärjestelmän muuan 
Aineellinen Poika ja Tytär, ja ryhtyivät 
vaikeaan tehtävään koettaa saada pla-
neetan sekavat asiat järjestykseen, planee-
tan, joka oli kapinan takia jälkeenjäänyt 
ja joka oli edelleenkin hengellistä eristä-
mistä merkitsevässä pannassa. [821:3] 

Aatamin ja Eevan saapumisen 
jälkeen Urantian konkurssipesää 
hoitaneet kaksitoista Melkisedekiä 
poistuivat planeetalta. 

Aineellisen Poikien rodunko-
hennustoimilta odotettiin myös sen 
tapaturman korjautumista, että kas-
vikunnan evoluutiossa sattuneen 
tapaturman johdosta osa alkeellisis-
ta kasveista oli taantunut tasolle, 
jolla niistä tuli loisia – bakteereja ja 
viruksia –, jotka aiheuttivat tuskalli-
sia ja usein kuolemaan johtavia sai-
rauksia ja tauteja. Aatamin ja Eevan 
myötä koituvan rodunkohennuksen 
oli määrä tehdä ihmiskunta immuu-
niksi näitä loisia vastaan. Koska 
revelaatio epäonnistui, tavoite jäi 
saavuttamatta. 

Aatamin ja Eevan oli suunnitel-
man mukaan määrä saada omien 
jälkeläistensä ja jälkeläistensä jälke-
läisten myötä aikaan yli miljoonai-
nen violetti rotu. Hyvin aikomuksin 
tapahtunut suunnitelman rikkomi-
nen vuonna 35 701 eKr. päätyi re-
velaation epäonnistumiseen. Aata-
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min ja Eevan lankeamisen jälkeen 
heidät alennettiin tavallisiksi kuole-
vaisiksi ja Melkisedek-pesänhoitajat 
palasivat Urantialle. 

On pääteltävissä, että Aatamin ja 
Eevan omia jälkeläisiä jäi välittö-
mästi lankeemuksen jälkeen tänne 
vajaat 20; tässä vaiheessa heillä oli 
lapsenlapsia neljässä sukupolvessa 
kaikkiaan 1 647. Toisessa Eedenissä 
Aatami ja Eeva tuottivat 42 jälke-
läistä; heidän lastenlastensa määrää 
ei kerrota, mutta on mahdollista, 
että se oli muutamia satoja, opti-
mistisesti arvioituna ehkä jopa 
muutama tuhat. Aatamin ja 
(etupäässä nodittisten) ihmisten 
pariutumisen tuloksena toisessa 
Eedenissä eloon jäi puoliverisiä aa-
tamilaisia jälkeläisiä 1 570. Eli puh-
dasverisiä aatamilaisia oli rikastutta-
massa evolutionaarisia rotuja ehkä 
3 000. Rodunkohennussuunnitel-
massa kyseinen luku oli runsas mil-
joona. Alkuperäisen suunnitelman 
toteutuminen jäi siis varsin vajaaksi. 
Myöhemmin, kun aatamilaiset ja 
Aataminpojan jälkeläiset sulautuivat 
nodiitteihin ja värillisiin rotuihin, 
ilmaantui väkevä andiittirotu. Me-
sopotamiasta lähti Aatamin jälke-
läisten jälkeläisiä vuosituhansien 
ajan useina aaltoina, joiden valtaosa 
päätyi Eurooppaan, jossa ne sulau-
tuivat etupäässä siniseen rotuun 
tuottaen nykyisen valkoisen rodun. 

Aatami ja Eeva opettivat aikalai-
silleen kaiken, minkä nämä pystyi-

vät ymmärtämään, mutta se ei ollut 
paljon. Aineellisella tasolla Eedenin 
opetukset keskittyivät terveyden 
vaalimisen ja puhtaanapidon tär-
keyden, käsiteollisuuden ja kaupan-
käynnin, laillisuuden ja oikeuden-
mukaisuuden, sukupuolten tasaver-
taisuuden ja sosiaalisen kanssakäy-
misen edistämiseen, tappelun kor-
vaamiseen leikeillä ja kilpailuilla. 

Uskonnollisessa opetuksessa 
keskeistä oli Isän palvonta ja uhraa-
misesta luopuminen. Uhraaminen 
kuitenkin alkoi uudelleen jo toisessa 
Eedenissä. Aineellisen Pojan ja Tyt-
tären opetustyötä jatkoivat heidän 
toisessa Eedenissä vuonna 35 689 
eKr. syntynyt poikansa Seet, Seetin 
poika Enos ja Enoksen poika Kee-
nan. He muodostivat seetiläispapis-
ton, jonka tehtävänä oli huolehtia 
uskonnosta, terveydenhoidosta ja 
opetuksesta. Keenan aloitti lähetys-
työn, ja tuhansien vuosien aikana 
seetiläispapit kulkivat lukemattomi-
en kansanheimojen keskuuteen Ee-
denin sanomaa levittämässä. Aikaa 
myöten nämä opetukset hävisivät ja 
sulautuivat evoluutionvaraiseen 
uskontoon. 

Kirjassa esitetään seuraavin sa-
noin yhteenveto toisesta aikakausi-
kohtaisesta revelaatiosta: 

 
Ja näin päättyy kertomus Urantian 

Planetaarisesta Aatamista ja Eevasta, 
kertomus koettelemuksesta, tragediasta ja 
riemuvoitosta, henkilökohtaisesta riemu-
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voitosta ainakin teidän hyvää tarkoit
taneen mutta harhautuneen Aineellisen 
Poikanne ja Tyttärenne kannalta, ja 
epäilemättä, viime kädessä myös kerto-
mus heidän maailmalleen ja sen kapinan 
murjomille ja pahuuden ahdistamille 
asukkaille lopulta koituvasta riemuvoi-
tosta. Kaiken kaikkiaanhan Aatami ja 
Eeva myötävaikuttivat sivilisaation jou-
tuisaan kehitykseen voimallisesti, ja he 
nopeuttivat ihmisrodun biologista edisty
mistä. He jättivät maan päälle suuren-
moisen kulttuurin, mutta sellaisella edis-
tyneellä sivilisaatiolla ei ollut mahdolli-
suutta säilyä siksi, että aatamilainen 
perimä laimeni liian aikaisessa vaiheessa, 
ja lopulta se sulautui muihin kulttuurei-
hin. [854:1] 

 
Menestyksellinen, kolmas, puhtaasti 
hengellinen aikakautinen revelaatio 
– Hätätilapoika Makiventa Mel-
kisedek (1980–1886 eKr.) 
 
Totuuden valo oli Urantialla sam-
mumassa, mutta Jumalan Pojan 
lahjoittautumisen tiedettiin olevan 
lähellä, niinpä Melkisedekien pesän-
hoitajakunta näki tarpeelliseksi eri-
koistoimenpiteisiin ryhtymisen. 
Saatuaan hätätilasuunnitelmalleen 
luvan Salvingtonin viranomaisilta 
Makiventa Melkisedek, yksi pesän-
hoitajakunnan kahdestatoista jäse-
nestä, inkarnoitui aikuisen ihmisen 
hahmoisena vuonna 1980 eKr. ja 
ryhtyi Saalemin seuduille pystyttä-
mänsä koulun kautta toteuttamaan 

hätätilasuunnitelmaa planeetan us-
konnollisten olojen kohentamises-
ta. Hän opetti käsitystä yhdestä Ju-
malasta, universaalisesta Jumaluu-
desta (joka tosiasiassa oli Norla-
tiadekin Konstellaation Isä, Kaik-
kein Korkein, El Eljon). Konstel-
laatio oli taivas. Pelkkä usko oli pe-
lastumisen edellytys ja tae. 

Melkisedek esitti seuraajilleen ja 
liittolaisilleen seuraavan uskontun-
nustuksen, joka näiden oli hyväk-
syttävä: 1. Uskon El Eljoniin, Kaik-
kein Korkeimpaan Jumalaan, aino-
aan Universaaliseen Isään ja kaiken 
Luojaan; 2. Hyväksyn sen Mel-
kisedekin tekemän liiton Kaikkein 
Korkeimman kanssa, joka vuodat-
taa Jumalan suosion uskon päälle, 
ei uhrausteni eikä polttouhrieni 
päälle; 3. Lupaan noudattaa Mel-
kisedekin seitsemää käskyä ja ker-
toa kaikille ihmisille hyvää sanomaa 
liitosta Korkeimman kanssa. 

Mainitut seitsemän käskyä kuu-
luivat: 1. Älä palvele muuta Jumalaa 
kuin taivaan ja maan Kaikkein Kor-
keinta Luojaa; 2. Älä epäile, etteikö 
usko ole ainoa ikuisen pelastuksen 
edellytys; 3. Älä lausu väärää todis-
tusta; 4. Älä tapa; 5. Älä varasta; 6. 
Älä tee huorin; 7. Älä osoita epä-
kunnioitusta vanhempiasi äläkä hei-
mon vanhimpia kohtaan. 

Nämäkin opetukset olivat liikaa. 
Melkisedekin opetus pelkästä us-
kosta pelastumisen edellytyksenä oli 
liian kaukana alkukantaisesta usko-
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muksesta, jonka mukaan pelastuk-
sen edellytyksenä oli jumalille tai 
Jumalalle annettu uhri. 

Monet näistä opetuksista, sitten 
kun ne oli sopeutettu primitiivisen, 
evolutionaarisen uskon käsityksiin, 
päätyivät lopulta juutalaiseen us-
kontoon ja sitä kautta kristinus-
koon ja islamiin. Muutamille edis-
tyneimmille oppilailleen Makiventa 
kertoi jopa paikallisuniversumista, 
superuniversumista ja Havonasta, ja 
heidän joukossaan oli perhe, jonka 
piirissä nämä opetukset säilyivät 
Mooseksen aikaan saakka. Mooses 
pääsi niistä osalliseksi kyseisen su-
vun perimätiedon kautta. 

Aivan kuten Seet aikanaan myös 
Makiventa aloitti lähetystyön. Saale-
min lähetyssaarnaajat kulkivat kan-
sojen pariin kaikkialle vanhalla 
mantereella ja levittivät vaihtelevalla 
menestyksellä Makiventan evanke-
liumia Universaalisesta Isästä ja us-
kosta pelastuksen takeena. Näiden 
ponnistusten seurauksena tapahtui 
merkittävää uskonnon ja filosofian 
edistymistä. 

 
Laajaa merkitystä omanneet autore-
velaatiot Makiventan jälkeen, erito-
ten 500-luvulla eKr. 
 
Makiventa jatkoi lähes 1 900 vuo-
den ajan yhteistyötään monien pro-
feettojen ja näkijöiden kanssa, hän 
pyrki pitämään elossa Saalemin to-
tuudet, kunnes Luoja-Poika ajan 

täyttyessä ilmestyisi maan päälle. 
Saalemin lähetyssaarnaajien ja – 

niin voimme olettaa – Makiventan 
yksilöille esittämien revelaatioiden 
kautta ilmaantui kokonaan uusia 
uskontokuntia. 

Noin kuusisataa vuotta ennen Mika-
elin saapumista näytti Melkisedekistä – 
–, että hänen maan päällä esittämiensä 
opetusten puhtautta vaaransi turhan suu-
ressa määrin yleinen sekoittuminen van-
hempiin urantialaisiin uskomuksiin. 
Jonkin aikaa näytti siltä, että hänen 
Mikaelin edelläkävijänä suorittamansa 
lähetystehtävä saattoi olla vaarassa jäädä 
tuloksettomaksi. Ja kuudennella Kris
tusta edeltäneellä vuosisadalla hengellisten 
vaikuttajien epätavallisen koordinoitumi-
sen kautta, joista voimista kaikkia eivät 
edes planeettakohtaiset valvojat ymmärrä, 
Urantia sai olla todistamassa mitä epä-
tavallisinta moninaisen uskonnollisen 
totuuden esilletuomista. Eri ihmisopettaji-
en toimiessa välikätenä Saalemin evanke-
liumi tuotiin julki toistamiseen ja siihen 
puhallettiin uutta elinvoimaa. [1033:4] 

Tältä ajalta ovat sellaiset, nyt 
vain maininnalla kuitattavat uskon-
nolliset johtajat ja filosofit kuin 
Egyptissä Amenemope, Ikhnaton 
ja heprealaisten Mooses, Iranin Za-
rathustra, Intian Buddha ja jai
nalaisopettajat sekä Kiinan Lao-tse 
ja Konfutse. Bramiinien hallitsema 
Intia sen sijaan torjui Saalemin lä-
hettiläiden opetukset ja kehitteli 
oman brahmalaisen filosofiansa. 
Jossakin mielessä tähän joukkoon 
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kuuluvat myös Kreikan filosofit 
Sokrates, Platon ja Aristoteles; ehkä 
myös muutamat mysteerikulttien, 
kuten mitralaisuuden, opetukset, 
sillä ne ovat vaikuttaneet suuresti 
kristinuskoon. 

Koska on ilmeistä, että juutalais-
ten keskuudesta oli määrä lähteä 
totuuden soihdunkantajia viemään 
neljännen käänteentekevän ilmoi-
tuksen evankeliumi kaikkialle maail-
maan, annettiin tälle kansalle erityi-
sen paljon apua. Heidän keskuu-
teensa ilmaantui Mooseksen ja Jo-
hannes Kastajan välisenä aikana 
profeettoja ja uskonnollisia vaikut-
tajia katkeamattomana ketjuna. 
Mainittakoon heistä suurimpina 
ensimmäinen ja toinen Jesaja ja Je-
remia. Juutalaiset antautuivat kui-
tenkin pappiensa määräilyyn ja si-
toivat itsensä orjuuttavien opinkap-
paleiden ja perinteiden kahleisiin, 
jopa siinä määrin, ettei neljäs kään-
teentekevä ilmoitus saavuttanut 
heidän keskuudessaan tarkoitus-
taan; he toisin sanoen hylkäsivät 
heille ajatellun roolin. 

 
Neljäs, puhtaasti hengellinen re-
velaatio, Mikael, Jeesus Kristus 
(7 eKr.–30 jKr.) 
 
Jeesuksen omaksuma tunnuslause 
oli ensimmäisen Jesajan kirjoituk-
sista, ja se kuului: 

”Herran henki on minun päälläni, 

sillä hän on minut voidellut julistamaan 
ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut 
sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan 
vangituille vapautusta ja kahlituille kir
voitusta.” [1066:7] 

Jeesus Kristus tuli vapauttamaan 
ihmiskunnan opinkappaleiden, pap-
pien, kirkkojen ja uskonnollisten 
auktoriteettien kahleista. Hänen 
yksinkertainen evankeliuminsa Ju-
malan isyydestä ja ihmisten veljey-
destä sekä pelastumisesta Jumalalta 
saatavan uskon lahjan kautta (lahja 
pitää ottaa vastaan) oli sekin liian 
edistyksellinen. Hänen evanke-
liuminsa omakohtaisesta uskosta ja 
luottamuksesta Jumalaan ja sen nä-
kymisestä ja toteutumisesta jokapäi-
väisessä elämässä rakkautena ja pal-
velemisena ei ole kuitenkaan tyystin 
kadonnut maailmasta, mutta se 
peittyi kristillisiin opetuksiin Jee-
suksesta ja hänen muka lunastus-
työstään ja viimeisestä veriuhris-
taan. Jeesuksen uusi synnin määri-
telmä, jonka mukaan synti ei ole 
mikään teko sinänsä, vaan synti on 
tietoista kapinointia Jumalan tahtoa 
vastaan, on unohtunut kokonaan; 
yhä edelleen uskotaan tiettyjen te-
kojen olevan syntiä. Opetus Jeesuk-
sesta aikaansai kristinuskon ja sen 
ympärille rakentuvan kristillisen 
kirkon, joka toi mukanaan uudet 
opinkappaleiden ja pappisvallan 
kahleet. Siksi kävi tarpeelliseksi esit-
tää ne 1 900 vuotta myöhemmin 
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uudelleen viidennessä aikakautises-
sa revelaatiossa. Kristillisten ope-
tusten, kirkon ja pappien kuristavan 
ylivallan vastareaktiona ilmaantui 
länsimaissa 1800-luvulta nykyaikaan 
asti jatkunut yleinen maallistuminen 
eli sekularismi ja vahingollinen filo-
sofian ja tieteen ateistiutuminen. 
Kristilliset opetukset eivät ole saa-
neet merkittävää jalansijaa muualla 
kuin länsimaissa ja valkoisen rodun 
keskuudessa. 

Tässä yhteydessä ei ole mahdol-
lista syventyä tätä tarkemmin Jee-
suksen elämään ja opetuksiin. 

 
Laajamerkityksiset autorevelaatiot 
neljännen aikakautisen revelaation 
jälkeen 
 
Ensimmäisenä on tietenkin mainit-
tava yhdentoista apostolin ja Jee-
suksen veljen Jaakobin toiminta 
evankeliumin levittäjinä. Sen lisäksi 
Urantia-kirjassa mainitaan ensim-
mäiseltä vuosisadalta Paavali, kris-
tinuskon perustaja, sekä egyptinjuu-
talainen filosofi Filon, kuudennelta 
vuosisadalta mainitaan islamin pe-
rustaja Muhammed, ja 1400- ja 
1500-luvulla vaikuttanut sikhismin 
perustaja guru Nanak. Voidaan kui-
tenkin arvella, että kaikki ne sadat 
filosofit ja teologit, joiden ajatuksia 
ja käsityksiä lainataan ja kohenne-
taan viidennessä epokaalisessa reve-
laatiossa eli Urantia-kirjassa kuuluvat 
tähän sarjaan. 

Viides aikakausikohtainen ilmoitus, 
Urantia-kirja 
 
Tämän ilmoituksen ensimmäiset 
sanat selventävät sen esittämisen 
syitä: 

Urantian – se on asuttamanne maail-
man nimi – kuolevaisten mielessä vallit-
see suuri sekasorto sellaisten termien kuin 
’Jumala’, ’jumalallisuus’ ja ’jumaluus’ 
merkityksen suhteen. [2:1] 

Urantia-revelaatio esittää uudel-

leen kaikki aikaisemmat neljä reve-

laatiota. Toisin kuin aikaisemmat 

revelaatiot se on monien persoo-

nallisuuksien laatima. Aikaisemmat 

ilmoitukset olivat jonkun yhden 

persoonan esityksiä. Toisin kuin 

aikaisemmat revelaatiot Urantia-

ilmoitus annettiin kirjallisena, joten 

sen opetusten vääristyminen ja se-

koittuminen olemassa oleviin er-

heellisiin käsityksiin on estettävissä. 

Urantia-ilmoitus paljastaa olemassa-

olon, jumaluuden ja ihmisyyden 

tosiasiat sellaisessa laajuudessa, joka 

normaaleilla planeetoilla kuuluu 

vasta valon ja elämän aikakausilla 

esitettäviin revelaatioihin. Ilmoitus 

on annettu seuraavaa vuosituhatta 

silmällä pitäen. Tässä yhteydessä ei 

ole mahdollista esittää siitä tämän 

laajempaa yhteenvetoa. 
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Evoluution ja revelaation suhde 
 

Henki ei milloinkaan pakota, ainoas-
taan johdattaa. – – Hengen herruus ei 
ole milloinkaan pakon tahraamaa eikä 
painostuksen likaamaa. [381:5] 

Ihmistä ei pakoteta omaksu-
maan korkeampaa totuutta. Tämä 
on revelaation perusperiaate. Lo
pullinen totuus on Jumala; niinpä 
ilmoituksetkin ovat vain suhteelli-
sen tosia. Tämä on revelaatioiden 
toinen periaate. Revelaatiot ovat 
siinäkin mielessä suhteellisia, että 
ilmoituksen antajien pitää mitoittaa 
ja sovittaa opetuksensa vastaanotta-
jien mielen kykyjen mukaiseksi. Sik-
sipä Jeesus esimerkiksi kertoi mo-
net totuudet pyhistä kirjoituksista 
(Vanhasta testamentista) vain Na-
tanaelille, jonka hän ymmärsi ole-
van valmiin sellaiseen. Melkisedek 
kertoi laajempaa totuutta vain muu-
tamille valikoiduille henkilöille. Toi-
saalta sekä seetiläispapit että Saale-
min lähettiläät antoivat usein perik-
si halulleen opettaa liikaa tai liittää 
opetukseensa pakottavia moraalisia 
vaatimuksia, joita kuulijat eivät hy-
väksyneet, joten ne estivät tehok-
kaasti varsinaisen totuuden omak-
sumisen. Olisi typerää yrittää us-
konnollisen kasvun äkillistä vauh-
dittamista revelaation keinoin. Edes 
Nasaretin Jeesus, LuojaPoika, ei 
pakottanut ihmiskunnalle mitään 
revelaatiota. Hän päinvastoin tiesi, 

että hänen opetuksensa vääristyisi-
vät ja muuttuisivat, ja että vain har-
vat hänen apostoleistaan ja muista 
oppilaistaan ne ymmärsivät. Monet 
kerrat tämä selvästi tuskastutti hän-
tä. Ihmiset pystyvät omaksumaan 
edistynyttä uskontoa vain sen ver-
ran kuin se on kohtuullisessa mää-
rin yhteensopivaa heidän senhetki-
sen kehitystasonsa ja sopeutumis-
kykynsä kanssa. 

Revelaatio tapahtuu aina evolu-
tionaarisen uskonnon ehdoilla: il-
moituksenkin on alistuttava siihen asteit-
tain muuttuvaan säätelyyn, jota evoluutio 
merkitsee [984:2]. Revelaation tarkoi-
tuksena ei ole saada aikaan vallan-
kumousta; sen tarkoituksena on 
vahvistaa evoluution hidasta mutta 
tehokasta etenemistä. Revelaatio on 
sovitettava siihen tosiasiaan, että 
uskonto on kaikista ihmisen insti-
tuutioista joustamattomin ja taipu-
mattomin. Vaikka sen muuttumi-
nen on hidasta ja vaikeasti havaitta
vaa, uskonnossakin tapahtuu silti 
muutoksia; uskonto sopeutuu ja 
sovittautuu muuttuvaan yhteis
kuntaan. Vain kolme tekijää kyke-
nee muuttamaan evolutionaarisen 
uskonnon opinkappaleita: 1. Vä
hittäin etenevä tapasääntöjen muo-
dostama paine, 2. Aika ajoin reve-
laation kautta saatu valistus, 3. Tie-
teen esittämät kiistattomat faktat. 

Hitaasti, varmasti, mutta vastaha-
koisesti uskonto (palvonta) seuraa viisau-
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den, kokemuspohjaisen järjellisyyden oh-
jaamien ja jumalallisen ilmoituksen va-
laiseman tiedon vanavedessä. [1004:4] 

Evoluutioon perustuva uskonto 
ei sisällä mitään mekanismia tai jär-
jestelyä muutosten tai oppien tar-
kistuksen varalle. Sillä ei ole it-
seoikaisun mekanismia. Tällaisen 
uskonnon seuraajat uskovat, että 
heidän uskontonsa on isiltä pojille 
periytyvä totuus, joka on erehtymä-
tön ja lopullinen. 

Kultti haraa kehittymistä vastaan, 
sillä todellinen edistys muuttaa varmasti 
kulttia itseään tai hävittää sen koko-
naan. Siksi tarkistus on sen kohdalla 
aina pakottamalla pakotettava. 
[1006:1] 

Tämä pakottamalla pakottami-
nen on lähtöisin ihmisestä itsestään 
– ei revelaatiosta. Koska evo
luutionvaraisesta uskonnosta puut-
tuu itseoikaisun mekanismi, sitä 
täytyy yhtä mittaa puhdistaa ja ja-
lostaa revelaation myötä tulevan 
tarkistuksen keinoin ja aidon tie-
teen esittämien kiistämättömien 
faktojen johdosta. Tästä johtuen 
revelaatio on kaikilla planeetoilla 
osa uskonnon kehittymistä. 

Revelaation avulla säästetään 
mittaamattomat määrät aikaa siinä 
välttämättömässä työssä, joka on 
tehtävä evoluution mukanaan tuo-
mien virheiden ja erheiden seulomi-
seksi hengellisestä totuudesta. 

Evolutionaarinen uskonto on 

tunneperäistä; se ei ole loogista. Se 
on ihmisen reaktio siihen, että hän 
uskoo oletettuun aavehenkien maa-
ilmaan, sen laukaisee tuntematto-
man olemassaolon tajuaminen ja 
sen pelkääminen. Revelaation esit-
täjä on todellinen, olemassa oleva 
hengellinen maailma. Se on kos-
moksen vastaus kuolevaisen tunte-
maan kaipaukseen saada uskoa ja 
luottaa universaalisiin Jumaluuksiin. 
Evolutionaarinen uskonto kuvastaa 
ihmisen monimutkaista hapuilua 
totuuden ääreen, pyrkimystä totuu-
den löytämiseen. Revelaatioon poh-
jautuva uskonto on nimenomaisesti 
tuo totuus. Revelaatiokin on kehi-
tyksellistä, mutta se on aina edisty-
vää. Revelaatiot ovat kerta kerralta 
yhä laajempia ja valaisevampia. Re-
velaatiot eivät kuitenkaan saa olla 
liian kaukana sen aikakauden ajatte
lusta, jona ne esitetään. Revelaatiol-
la on näin ollen aina kosketus evo-
luutioon. Evolutionaarinen us
konto lepää kokonaan uskon varas-
sa. Revelaatio tuo muassaan sellai-
sen vakuuttuneisuuden, että se esit-
tää entistä laajemmin totuuksia ju-
malallisuudesta ja todellisuudesta. 

Viidettä aikakautista revelaatiota 
koskevista erityisistä rajoituksista 
sanotaan seuraavaa: 

Koska maailmanne on yleisesti tietä-
mätön alkulähteistä, jopa fyysisistä alku-
lähteistä, on osoittautunut viisaaksi an-
taa aika ajoin ohjausta kosmologian 
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osalta. – – Ilmoittamista koskevat lait 
kahlitsevat meitä suuresti, sillä ne 
epäävät ansaitsemattoman ja ennenaikai-
sen tiedon jakamisen. Ilmoitususkonnon 
osana esitetyn kosmologian kohtalona on 
hyvin lyhyessä ajassa tapahtuva vanhen
tuminen. Niinpä tällaisen ilmoituksen 
tulevat tutkijat tuntevat houkutusta hylä-
tä jokainen siihen mahdollisesti sisältyvä, 
aitoa uskonnollista totuuttakin edustava 
ainesosanen siksi, että he havaitsevat 
virheitä siinä esitetyissä kosmologioissa 
heidän niitä päällisin puolin tarkastelles-
saan. 

Ihmiskunnan tulisi ymmärtää, että 
meitä – – rajoittavat ylempiemme anta-
mat ohjeet hyvin tiukasti. Meillä ei ole 
vapautta ennakoida tuhannen vuoden 
kuluessa tehtäviä tieteellisiä löytöjä. – – 
Olemme sangen hyvin tietoisia siitä, että 
vaikka tähän ilmoituksellisten esitysten 
sarjaan sisältyvät historialliset tosiasiat ja 
uskonnolliset totuudet pysyvät voimassa 
tulevienkin aikojen kirjallisuudessa, niin 
samalla monet luonnontieteitä koskevat 
toteamuksemme tulevat tieteen uusien 
kehitelmien ja uusien löytöjen seuraukse-
na olemaan tarkistuksen tarpeessa. Nä-
emme jo nyt nämä uudet kehitelmät, 
mutta meitä on kielletty liittämästä reve-
latorisiin kirjoituksiimme sellaisia tosi-
asioita, joita ihminen ei ole vielä löytänyt. 
Tehtäköön selväksi, etteivät ilmoitukset 
välttämättä ole henkeytettyjä. Käsillä 
olevien ilmoitusten sisältämä kosmologia 
ei ole henkeytettyä. Sitä rajoittaa lu-

pamme, joka sallii vain nykyisen tietä-
myksen koordinoimisen ja lajittelemisen. 
[1109:2–3] 

 
Lyhyesti sanottuna siis evolutionaa-
rinen uskonto ja revelatorinen us-
konto kulkevat rinnakkain ja täy-
dentävät toisiaan. Toinen on vanha 
ja jäykkä, toinen on uusi ja notkea, 
mutta uuden ja notkean tulee toi-

mia vanhan ja raihnaisen ehdoilla, 
muutoin rikotaan evoluution peri-
aatteita, jotka ovat kuitenkin Juma-
lan säätämiä. 
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Motto: – – edistyvän evoluution tosiasia 
osoittaa Korkeimman Mielen herruutta. 
[647:2] 
 

– – Seitsenkertainen Jumala toiminnal-

lisesti koordinoi finiittisen evoluution – –. 
Korkein Olento on suuruniversumievoluu-
tion jumaluuskulminaatio – evoluution 
kattaessa fyysisen evoluution henkeä ole-
van ytimen ympärillä ja lopulta koittavan 
hengen herruuden fyysiseen evoluutioon 
kuuluvien, keskusta ympäröivien ja pyö-
rivien maailmojen suhteen. [1164:4] 

 
Kirjassa Kaikki evoluutiosta Helsin-
gin yliopiston eläinekologian pro-
fessori Hanna Kokko kertoo, että 
tutkijan näkökannalta ”evoluutio ei 
ole mikään voima, joka pyrkisi koh-
ti jotakin korkeampaa kehityksen 
tasoa”. 

Urantia-kirjan mukaa kuitenkin 
kokonaisuus, mukaan luettuna kaik-
ki elävät organismit, pyrkii kohti 
täydellisyyttä käyttäen hyväkseen 
evoluution mekanismeja. 

Kaikissa elollisissa olioissa ja olen-
noissa on synnynnäinen kyky sopeutua 
ympäristöönsä. Jokaisessa elävässä kasvi- 
tai eläinsolussa, jokaisessa elävässä orga-
nismissa – aineellisessa tai hengellisessä – 
on tyydyttämätön kaipuu päästä yhä 
suurempaan täydellisyyteen ympäristöön-
sopeutumisessa, organismin mukautumi-
sessa, ja yhä laajempaan elämän tarkoi-
tuksen toteutumiseen. Nämä kaikkien 
elollisten päättymättömät ponnistelut to-
distavat, että niissä on myötäsyntyinen 
pyrkimys täydellisyyteen. [737:2] 
Lisäksi: 

Kasvit ja eläimet eivät milloinkaan 
lakkaa tekemästä tällaisia mukautumis-
kokeiluja. Ympäristö muuttuu alati, ja 
elävät organismit pyrkivät aina mukau-
tumaan näihin koskaan päättymättömiin 
muutoksiin. [669:7] 
Ja lopulta hengellinen evoluutio on 
oleellista tässä kaikessa: 

Jotka pääsevät kosmiseen ykseyteen, 
jäävät olemaan; jotka eivät tätä päämää-
rää saavuta, lakkaavat olemasta. 
[670:2] 

Nojatuolimatka evoluutioon 
Osa 1: Pieni katsaus  

”Kaikki evoluutiosta”-kirjaan 
 

Eija Seppänen-Bolotinski 

Esitelmä kesäpäivillä 2010 
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Evoluutioprosessi jatkuu tällä planee-
talla yhä aktiivisena ja mukautumiseen 
pyrkivänä. [737:5] 
– – ovat – – kehittyviin eläinlajeihin 
sisältyneet ihmiseen johtavat potentiaalit 
ehtyneet. [734:2] 
Hanna Kokko kertoo lisäksi: 

”Evoluutioteorian uranuurtajat 
Charles Darwin ja Alfred Wallace 
elivät 1800-luvulla, jolloin gee
neistä – – ei vielä tiedetty mitään. – 
– he kehittivät teorian, jonka mu-
kaan sopeutumat syntyvät, koska 
ympäristössään muita paremmin 
pärjäävät eliöt lisääntyvät muita no-
peammin ja periyttävät hyödylliset 
ominaisuutensa jälkeläisilleen.” 
 
Elämän alusta pohtii Kirsi Lehto, 
dosentti Turun yliopistolta, seuraa-
vaa: 

”[Solu]kalvojen muodostuminen 
on joka tapauksessa ollut välttämä-
töntä solullisen elämän alkamiselle, 
sillä vasta kalvon sisälle sulkeutunut 
genomin, proteiinisynteesikoneis-
ton ja proteiinien yhdistelmä saattoi 
kehittyä itsenäiseksi soluksi. Voi-
daan ajatella, että elämä syntyi var-
sinaisesti vasta tässä vaiheessa.” 

Helsingin Sanomissa julkaistiin 
22.5.2010 artikkeli ”Tutkijat loivat 
tekoelämää tekemällä bakteerin pe-
rimän”, jossa todettiin: 

”Nyt tehty bakteerisolu on vain 
osin tekosolu. Vain sen perimä on 
keinotekoinen. Solun muut osat 
ovat edelleen luonnontuotteita.” 

On jännittävää seurata pyrkimyksiä 
kehittää elämää sen valossa, että 
Urantia-kirjassa ollaan eri mieltä ky-
vystämme ja mahdollisuuksistam-
me tähän. 

Urantian fyysikot ja kemistit tulevat 
pääsemään yhä pidemmälle kasvi- ja 
eläinkunnan protoplasmaismuotojen ym-
märtämisessä, mutta koskaan he eivät 
pysty tuottamaan eläviä organismeja. – – 
elämä kumpuaa vain elämästä. [403:6–7] 
 
Kappaleessa ”Lajien synty” filosofi-
an tohtori ja Oulun yliopiston pro-
fessori Outi Savolainen pohtii ih-
misen ja simpanssin lajiutumista 
nykytieteen valossa seuraavasti: 

”Ihmisellä ja simpanssilla noin 
joka sadas genomin ’kirjain’ on eri-
lainen. Eroja on kertynyt siitä asti, 
kun kehityslinjat erkanivat toisis-
taan, eli noin kuuden miljoonan 
vuoden ajan.” 

Urantia-kirjassa on sivuilla 695–
700 seuraava käsitys ihmisen ja sim-
panssin lajiutumisesta:   

 

 n. 30 miljoonaa vuotta sitten 
ilmaantuivat puoliapinoiden esi-
isät (Amerikka). 

 n. 15 miljoonaa vuotta sitten 
kehittyivät varsinaisen apinan ja 
gorillan alkukantaiset lajit 
(yhteinen kantamuoto). Nämä 
eivät johtaneet ihmisen sukuhaa-
raan. 

 n. 1,5 miljoonaa vuotta sitten 
vanhemmista pohjoisamerikka-
laisista puoliapinalajeista polveu-
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tuneista Aasiaan muuttaneista 
jälkeläisistä ilmaantuivat ihmisen 
kantanisäkkäät, joista 70. suku-
polvessa eriytyivät välinisäkkäät 
ja sitten kädellisten luokka. Vä-
linisäkkäiden sukuhaara taantui 
ja syntyivät puoliapinoiden kan-
tamuodot. 

 1 miljoona vuotta sitten kädellis-
ten luokka (edistyvien kädellis-
ten sukuhaara) tuotti kaksi en-
simmäistä ihmisolentoa (yhtäk-
kinen mutaatio). 

 

Yhtä aikaa näiden kädelliskaksosten 
syntymän kanssa syntyi kaksoset toiselle-
kin pariskunnalle – –. Näistä kehityk-
sessä jälkeenjääneistä kaksosista tuli 
nykyisten ihmisapinaheimojen perustan-
laskijat. – – ihminen ja apina ovat su-
kua toisilleen vain sikäli, että kumpikin 
polveutuu välinisäkkäistä – –. Alem-
mantasoisen parin kohtaloksi tuli tuottaa 
nykyistyyppiset apinat: paviaanit, sim-
panssit ja gorillat; korkeammantasoisen 
pariskunnan kohtalona taas oli jatkaa 
sitä ylöspäin suuntautunutta haaraa, 
josta kehittyi lopulta itse ihminen. 
[706:2–3] 
 
Luvussa ”Ihmisen sapientoitumi-
sesta” Mikael Fortelius Helsingin 
yliopiston Geologian laitokselta 
kirjoittaa: 

”Tarkastelen – – luonnon kieh-
tovaa ’ihmistymiskoetta’ ja sisarlaji-
amme neandertalinihmistä. – – En-
simmäinen oman sukumme edusta-
ja Homo habilis ilmestyi maapallol-

le runsaat 2,5 miljoonaa vuotta sit-
ten – –. Homo sapiensin aivojen 
koko ei ole muuttunut lajin 200 000 
vuoden olemassaolon aikana. 

Homo neanderthalensis saavutti 
saman aivojen koon samoihin ai-
koihin tai ehkä jo hieman aiemmin 
– –. 

Homo sapiens ja Homo neander-
thalensis erkanivat toisistaan noin 
puoli miljoonaa vuotta sitten – –. 

Vaikka aivojen koon kasvu näyt-
tää loppuneen, aivojen evoluutio 
jatkuu.” 

Urantia-kirjassa kerrotaan Nean-
dertalin ihmisestä seuraavaa: 

– – luoteis-Intian ylämaiden edus-
kukkuloilla, Badonanin, Andonin po-
janpojan pojanpojan, heimojen keskuu-
dessa. – – 850.000 vuotta sitten – – 
Badonanin heimot aloittivat hävityssodan 
– – eläimenkaltaisia naapureita vastaan. 
– – kohentuneen badonanilaisen suku-
haaran jälkeläiset ilmestyivät – – Nean-
dertalin rotuna. [720:2, 6] 

(Huom! 500 000 vuotta sitten 
Intian luoteisylängön badoniittipa-
riskunnalle syntyivät sangik-lapset – 
kuuden värillisen rodun kantamuo-
to – jotka erottuivat heimotovereis-
taan poikkeuksellisen älykkyytensä 
puolesta.) 

”Nykyihminen ja Neandertalin 
ihminen kohtasivat Euroopassa n. 
50 000 vuotta sitten”, kirjoittaa 
professori Fortelius. 

Urantia-kirjan mukaan viidennen 
(n. 500 000 vuotta sitten) ja kuu-
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dennen (n. 250 000 vuotta sitten) 
jääkauden aikana – – he [sangik-
heimot] kohtasivat Euroopassa varhai-
sen ja yhteisen esi-isänsä, Andonin, nean-
dertaalijälkeläiset. – – sangik-heimojen 
sekoittuminen neandertaalilaiskansoihin 
johti vanhemman rodun välittömään ko-
henemiseen. [727:6–7] 
Professori Fortelius kirjoittaa: 

”Toisin kuin on uskottu, meillä 
ei ole mainittavaa neandertaliperi-
mää – – lajit/nykyihminen ja Nean-
dertalin ihminen elivät rinnan, mut-
ta eivät risteytyneet.” 
Ajatus ei pitäne paikkaansa kaikkein 
uusimman informaation valossa – 
Helsingin Sanomissa oli kuitenkin 
8.5.2010 artikkeli ”Esi-isämme ris-
teytyi neandertalilaisen kanssa”: 

”Ei-afrikkalaisessa perimässä on 
1–4 % neandertalinihmistä, esimer-
kiksi ranskalaisissa, han-kiinalaisissa 
ja Oseanian papualaisissa – –. 
Neandertalilaiset kuolivat suku-
puuttoon 28 000 vuotta sitten.” 
 
Professori Matti Sintonen Helsin-
gin yliopiston Filosofian laitokselta 
pohtii luvussa ”Moraalin evo
luutio” seuraavasti mm. altruismin 
”ongelmaa”: 

”Moraalinormien kehittyminen 
selitetään evolutiivisen peliteorian 
avulla – –. Omasta edusta luo
puminen tai uhrautuminen voi olla 
yksilölle tuhoisaa mutta ryhmälle 
edullista – –. 

– – Biologi Robert Trivers on 
kehittänyt evolutiivisia peliteorian 

malleja, esim. hän laati vasta
vuoroisen altruismin teorian, jonka 
avulla voitiin osoittaa, että lyhytnä-
köinen oman edun tavoittelu on 
huonompi strategia kuin pidempiai-
kainen yhteistyö. Moraalilla voisi 
siis olla biologinen perusta – –.” 
Sitten seuraa pohdintaa ”itsekkäästä 
geenistä ja altruismista”. 

”Esimerkiksi jälkeläisistä huo-
lehtiminen on evolutiivisesti itse-
kästä, mutta hoivaamisen psykolo-
gisena motiivina voi olla lapsen etu, 
ei omien geenien leviämisen var-
mistaminen. Jos luonnonvalinta 
suosii jälkeläisistä huolehtimista 
(evolutiivisesti itsekkäistä syistä) ja 
jos pyyteetön altruismi jälkeläisiä 
kohtaan motivoi tähän tehokkaam-
min, altruistinen taipumus valikoi-
tuu. Ominaisuus voi olla samaan 
aikaan evolutiivisesti itsekäs ja psy-
kologisesti altruistinen, eikä tässä 
ole mitään ristiriitaa.” 

Moraalisuus, hyve, kuuluu ihmisper-
soonallisuuteen synnynnäisesti. – – hänen 
moraalisuutensa ja uskonnollisuutensa 
ovat nimenomaan ne tekijät, jotka erotta-
vat hänet eläinkunnasta. [192:8] 
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T ieteen tulisi perustua tosiasioi-
hin, jotka voidaan määrittää 

kokeellisten havaintojen perusteel-
la. Ikävä kyllä nykyinen evoluutio-
teoria on ristiriidassa havaintojen 
kanssa. Evoluutioteoria väittää, että 
lajit syntyvät vähittäisten kumulatii-
visten muutosten tuloksena, vaikka 
havaintojen mukaan lajit syntyvät 
yhtäkkisesti (Nature 463, 2010, 
s. 349–352). Darwin totesi itse, että 
hänen teoriansa menettää merkityk-
sensä, jos lajit eivät synny vähittäis-
ten kumulatiivisten muutosten seu-
rauksena. 

Havaintojen mukaan evoluutio 
etenee portaittain, kasveihin ja eläi-
miin yhtäkkiä syntyvien suurien 
mutaatioiden kautta, joita on vaikea 
selittää puhtaan sattuman avulla. 
GPS-navigoinnin lisääminen kän-
nykkään on vastaavanlainen yhtäk-
kinen suuri muutos. On vaikea ku-
vitella miten GPS olisi voinut il-
maantua sattumalta kännykkään, 
vaikka kännykkä on äärimmäisen 
alkeellinen laite esimerkiksi elävään 
soluun verrattuna. DNA-mole-
kyylien ja solun rakenteiden synty-
misen todennäköisyyksiä laskettaes-
sa päädytään miljoonia kertoja maa-
pallon ikää pidempiin ajanjaksoihin. 

Fossiilien perusteella evoluutio 
näyttää edenneen moneen ottee-
seen umpikujaan ja sukupuuttoon. 
Tämä on yksi sattumaan uskovien 

naturalistien perustelu sille, miksi 
suunnittelu ei ole voinut olla älykäs-
tä. Itse asiassa tämä on kuitenkin 
todistus älykkäästä suunnittelusta, 
koska älykäs tieteellinen tutkimus ja 
teknologia edistyy tismalleen samal-
la tavalla. Suurin osa ideoista ja tut-
kimusprojekteista ajautuu umpiku-
jaan. Viisas ihminen (Homo sa-
piens) on aikojen kuluessa hylännyt 
lukemattoman määrän huonoja ide-
oita ja teknologiaa ja valinnut pa-
remman vaihtoehdon uusien testien 
jälkeen. 

Maailmasta löytyy uskomaton 
määrä tuskaa ja epäoikeudenmukai-
suutta. Tämäkään ei voi olla todiste 
älyn puutteesta evoluution suunnit-
telussa, koska täydellisessä ja oikeu-
denmukaisessa maailmassa luonnon 
valinta ei voisi toimia. Ainoastaan 
tällaisessa epätäydellisessä maail-
massa voimme kokea, miltä epätoi-
vo, pelko, rohkeus, rakkaus ja 
epäitsekkyys tuntuvat. Meillä on 
suunnaton etuoikeus oppia oman 
henkilökohtaisen kokemuksen 
kautta. Kirjaviisauteen verrattuna 
tämä on ylivoimainen tapa omak-
sua asioita. 

Älykäs suunnittelija olisi helposti 
voinut tehdä maailmastamme täy-
dellisen. Insinöörinäkökulmasta 
aina samalla lailla toimivan passiivi-
sen robotin tai prosessin kehittämi-
nen on paljon helpompaa kuin epä-

Evoluutioteoria ei perustu faktoihin 
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täydellisen, itse oppivan ja älykkään 
maailman luominen. Virheettömäs-
sä maailmassa ihminen ei voisi kui-
tenkaan auttaa lähimmäistään, ko-
kea kärsimystä ja myötätuntoa sekä 
tehdä omia virheitä ja oppia niistä 
kokemuksen kautta. Ainoastaan 
juuri tällaisessa epätäydellisessä 
maailmassa ihminen voi tehdä oi-
keita ja vääriä päätöksiä sekä yrittää 
aktiivisesti parantaa maailmaa. 

Henkiset havainnot ovat yhtä 
todellisia kuin fyysisetkin havain-
not. Voimme löytää sisältämme 
melkein huomaamattoman portin, 
joka avaa meille tien olemassaolom-
me toiseen ulottuvuuteen. Kaikki 
eivät tätä porttia kuitenkaan halua 
löytää, mutta siitä huolimatta se on 
olemassa. Virheellisiä henkisiä ha-
vaintoja on tietysti yhtä helppo teh-
dä kuin virheellisiä fysikaalisia mit-
tauksia, mutta virheet ja huuhaan 
voi aina tunnistaa tuloksista. Oikei-
den henkisten ja fysikaalisten ha-
vaintojen perustalle syntyy onnelli-
sia ihmisiä, toimivia koneita ja oi-
keudenmukainen yhteiskunta. 

Tutkimustyössä yhden hyvin 
toteutetun kokeellisen mittauksen 
tulos on yleensä lähempänä totuut-
ta kuin tuhannen asiantuntijan mie-
lipide. Sokeaan sattumaan perustu-
valle evoluutiolle on kuitenkin vai-
kea löytää kokeellisia todisteita. Sik-
si on myös vaikeaa uskoa, että ym-
pärillämme oleva upea luonto ja 
elämä – pienestä atomista suunnat-

tomaan avaruuteen – olisi vain so-
kean sattuman aikaansaannosta. 

Arthur Schopenhauerin kirjan 
Taito olla ja pysyä oikeassa mukaan 
väittelyssä voi menestyä, vaikka 
kokeellista faktaa tai loogisia argu-
mentteja ei ole käytettävissä. Esi-
merkiksi seuraavia keinoja kannat-
taa kokeilla: 

 tee vastustaja naurettavaksi tai 
tee itse puheena olevasta asiasta 
vitsi ivan avulla. 

 laita vastustajan suuhun sellaisia 
väitteitä, mitä hän ei ole sano-
nut ja todista ne vääriksi. 

 irrota vastustajan esityksestä 
lauseita ja liitä ne vääriin asiayh-
teyksiin. 

 johda keskustelu kiusallisesta 
tosiasiasta jollekin sivuraiteelle. 

 

Jostain syystä monet sattumaan 
uskovat naturalistit ja koulukiusaa-
jat käyttävät tätä tekniikkaa. Varsin-
kin netissä kirjan ohjeet ovat nimi-
merkkien laajassa käytössä. Arvos-
tetussa kulttuurilehdessä Aku An-
kassa (6/1954) sokeaan sattumaan 
uskoville on annettu osuva nimi 
höpsisti. Suomalaisessa kouluope-
tuksessa on höpsismin mentävä 
aukko, koska koulussa ei opeteta 
väittelyn periaatteita. Näiden peri-
aatteiden avulla olisi helppo tunnis-
taa, haluaako keskustelija löytää 
totuuden vai haluaako hän olla oi-
keassa. Ne auttavat myös tulkittaes-
sa poliittisten väittelyiden tuloksia. 
Nykyään taitava puhuja kerää ää-
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nestäjien pisteet, vaikka loogiset 
argumentit puuttuvat. 

Kouluopetuksen laadussa on 
myös parantamisen varaa, jos us-
konnon ja biologian opettajien ope-
tuksissa on suuria ristiriitoja. Loogi-
nen ihminen ymmärtää, että sa-
maan asiaan ei voi olla kahta erilais-
ta selitystä. Teknologia kehittyy jat-
kuvasti perustuen uusiin kokeelli-
siin tuloksiin. Aivan samalla tavalla 
meidän tulee kehittää jatkuvasti 
myös omaa uskontoamme ja tiedet-
tämme, jotta ne vastaavat parem-
min totuutta ja ovat sopusoinnussa 
keskenään ja kokeellisten havainto-
jen kanssa. 

Luonnossa evoluutio toimii jat-
kuvasti, ne lajit jotka eivät sopeudu 
todellisuuteen, kuolevat pois. 
Luonnonvalinta toimii oman elä-
mämme alusta loppuun asti. Sattu-
maan uskova naturalisti muuttuu 
taivaan pölyksi – oman uskonsa 
mukaan – ja vilpitön muslimi, kris-
titty tai hindu jatkaa matkaansa 
kohti uusia haasteita ja seikkailuja. 
Ristillä Jeesus ei kysynyt katuvalta 
ryöväriltä, mihin uskonlahkoon hän 
kuuluu, vaan sanoi: ”Totisesti minä 
sanon sinulle tänä päivänä, että tu-
let joskus olemaan kanssani Paratii-
sissa”. Eli maailma on itse asiassa 
hyvin lempeä kaikille ihmisille. 

Tiede ei voi olla naturalismin tai 
uskon peruste, koska se ei pysty 
todistamaan kumpaakaan. Tästä 
johtuen ihminen voi tehdä vapaan 
valinnan uskon ja ateismin välillä. 

Ihmisen uskon määrää voidaan ar-
vioida sen perusteella miten hän 
kohtelee niitä ihmisiä, joista hänelle 
ei ole hyötyä. Tämä testi kannattaa 
aloittaa omasta itsestään. Naturalis-
tien tulisi vihdoin rehellisesti tun-
nustaa, että sattuma on evoluution 
ohjauksessa pelkkä oletus; tai julkis-
taa ne faktat, jotka todistavat ole-
tuksen oikeaksi. 

 

Antti Roine, Ulvila 27.7.2010 

 

 

Lähteitä: 

 

Chris Venditti, Andrew Meade & Mark 
Pagel, Phylogenies reveal new interpre-
tation of speciation and the Red 
Queen, Nature 463, 349–352 (21 Janu-
ary 2010). 

 

Bob Holmes, Accidential origins, 
NewScientist, 13 March 2010, page 30–
33. 
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Esitelmätilaisuudet  Helsingissä 
Seura järjestää esitelmätilaisuuksia Helsingin alueella, Malmilla, aivan rautatie-
aseman vieressä olevassa Malmitalossa, osoite on Ala-Malmintori 1, 00700 
Helsinki. Esitelmät ovat lauantaisin klo 13.30–16.00.  Tilaisuuksiin on 
vapaa pääsy.  

Tervetuloa!  
 

 

25.9.2010 Eija Seppänen-Bolotinski  
Aihe  Aurinko ja hengellisyys  
 
23.10.2010 Seppo Niskanen  
Aihe  Urantia-kirjan opetuksia ja miten ne toteutuvat 

jokapäiväisessä elämässä  
 
13.11.2010 Matti Tossavainen  
Aihe  Henkilökohtainen uskonto 
 
11.12.2010 Riitta Tuori  
Aihe  Miksi emme voi vaieta Urantia-kirjan välittämästä 

Jeesuksen antamasta tehtävästä? 

Seura osallistuu vuonna 2010 

seuraaviin tilaisuuksiin: 
 

Hengen ja Tiedon messuille Helsingissä lokakuussa 2010 

Lukijatapaaminen talvella 21.–23.1.2011 

Lautsian lomakeskuksessa 

Teema: Jumalan valtakunta sisäisesti meissä 
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Opintoryhmät tiedottavat 
 

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviä-
mistä ja asiallista levittämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdys-
siteenä. Osallistuminen yksittäisten henkilöiden pitämiin lukupiireihin ja 
opintoryhmiin on suositeltava ja hyväksi koettu tapa syventää Urantia-
kirjan opetusten ymmärtämistä. Haluammekin kannustaa lukijoita juuri 
tällaiseen opiskelumuotoon, jossa annetaan ensisijaisuus Urantia-kirjan 
väärentämättömien opetusten julkitulolle. Tehtävämme on tukea opiske-
lupyrkimyksiä ja kaikkia niitä opiskelijoita, jotka puolestaan haluavat toi-
mia seuramme kanssa yhteistyössä, erottelematta seuran jäseniä muista 
Urantia-kirjan lukijoista. Mahdollinen tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vas-
ta-alkajille ja Urantia-kirjaa vielä tuntemattomille ryhmille ja mahdolli-
suuksien mukaan myös muille, kuitenkaan seuraa sitomatta. Tukea voi ol-
la esimerkiksi opintoryhmistä ja niiden toiminnasta ilmoittaminen Heijas-
teessa, luennointiapu tai mahdollinen taloudellinen avustus, kuten koko-
ustilan kohtuullinen vuokra. Pyynnöt tulee osoittaa koulutuskomitean 
puheenjohtajalle: koulutuskomitea-pj@urantia.fi  

Seuraavassa on lueteltu Urantia-kirjan opiskeluun omistautuneita ryh-
miä. Mikäli paikkakunnallasi ei ole ryhmää, ota yhteyttä seuran koulutus-
komiteaan. Halukkaat itsenäiset ryhmät voivat julkaista tietonsa Heijas-
teessa. Seura julkaisee näitä yhteystietoja sitoumuksetta ja mielellään roh-
kaisee lukijoita opintoryhmätoimintaan, mutta samalla muistuttaa, että 
viime kädessä opintoryhmät kuitenkin itse vastaavat toiminnastaan, ta-
voitteistaan ja menetelmistään. 

Helsinki–Helsingfors 
 

Ryhmä, jonka yhteyshenkilönä on 
Helena Juola, puh. 050 530 7785 
(helena.juola@fonet.fi), aloittaa 
syyskauden torstaina 19.8.2010 klo 
17.00. Kokoontumispaikka on Kir-
jasto 10:n ryhmätyöhuone Helsin-
gin pääpostitalossa. Sen jälkeen ko-
koonnumme aina torstaisin parit-
tomina viikkoina klo 17–19. Käsit-
telemme Urantia-kirjan IV osaa.  

 

Beträffande svenskspråkig studie-
grupp, kontakta: 
Joel o. Eeva Rehnström 

tel. 040-8452125 eller 09-2213125.  
 

Vantaa  
 

Opintoryhmän yhteyshenkilö on 
Eija Seppänen-Bolotinski, puh. 041 
534 8283 (klo 16–21) tai  
(konferenssikomitea-pj@urantia.fi ). 
 

Espoo 
 

Espoon keskustan opintopiiri (ent. 
Kauklahden opintopiiri) kokoon-
tuu lauantaisin klo 10–12 Villa Ap-
teekin yläsalissa. Osoite: Pappilan-
tie 5, 02770 ESPOO. 
Pentti Lehtelä, puh. 040 060 9790  
(pentti.lehtela@pp1.inet.fi).  
Pertti Leinonen, puh. 050 041 6336  
(tmi.leinonen@kolumbus.fi). 
Martti Vanninen, puh. 040 727 8714  
(martti.vanninen@kolumbus.fi). 

mailto:koulutuskomitea-pj@urantia.fi
mailto:helena.juola@fonet.fi
mailto:joel.rehnstrom@pp.inet.fi
mailto:konferenssikomitea-pj@urantia.fi
mailto:pentti.lehtela@pp1.inet.fi
mailto:tmi.leinonen@kolumbus.fi
mailto:martti.vanninen@kolumbus.fi


HEIJASTE  3/2010 35 

Hyvinkää 

Tietoja toiminnasta antaa:  
Kari Haavisto, puh. (019) 461 421   
(kari.haavisto@pp.inet.fi). 
 

Jyväskylä 

Ryhmä kokoontuu joka toinen 
keskiviikko 2009 klo 18.00–19.30.  
Raimo Ala-Hynnilä, Lahjaharjuntie 
32 A 1, 40250 JYVÄSKYLÄ,  
puh. (014) 635 186  
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Lahti 
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puh. 044 078 4155. 
 

Lammi 

Lammin ja ympäristön toiminnasta 
kiinnostuneille antaa tietoja  
Tuula Parviainen, Hämeentie 12 as. 7, 
16900 LAMMI, puh. (03) 674 3226. 
 

Lempäälä 

Ryhmä kokoontuu parittomien 
viikkojen keskiviikkoina klo 18.00–
21.00. Yhteyshenkilö: Kalevi Krekilä, 
Makasiinitie 4 as 9, 37500 LEM-
PÄÄLÄ,  puh. 050 595 1942  
(kalevi.krekila@elisanet.fi). 
 
 
 
 
 

Oulu 

Tietoja antaa Reijo Hamari, Kostepe-
ränkatu 2 A 84,  90100 OULU, 
puh. 040 502 6604  
(reijo.hamari@luukku.com). 
 

Rauma 

Tietoja antaa Anja Vuori, RAUMA, 
puh. (02) 822 3043; 040 748 4289  
(anja.m.vuori@gmail.com). 
 

Tampere 

Ryhmä kokoontuu parillisina keski-
viikkoina Metsossa. Lisätietoja:  
Kari Kippo, puh. (03) 265 4989, 
050 327 1045.  
(kr.kippo@pp.inet.fi) 
 

Turku 

Ryhmän toiminnasta antaa tietoja 
Tapio Pulli, Lillbyntie 40, 21610 
KIRJALA, puh. (02) 454 4927  
(tapio.pulli@kolumbus.fi). 
 

Stockholm, Sverige 

Urantia-studiegrupp samman-
kommer på adressen:  
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Hantverkargatan 12, Stockholm. 
Tunnelbana: Rådhuset.  Michael 
MacIsaac , tel.  +46 73 576 4364 
(mmacisaac@gmail.com). 
 

Málaga, Espanja 

Espanjan suomalainen keskustelu-
ryhmä. Tietoja antaa  Pentti Suutari-
nen, puh. +34 626 792 501. 
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Kreationismin, eli luomisopin eri suuntauksia 
Maarit Huhti 
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